
Prijzen opslagruimte per maand

m² Prijs m² Prijs

1 €34,95 11 €174,95

2 €49,95 12 €179,95

3 €59,95 13 €192,40

4 €79,95 14 €204,40

5 €89,95 15 €216,00

6 €109,95 16 €227,20

7 €129,95 17 €238,00

8 €149,95 18 €248,40

9 €159,95 19 €258,40

10 €169,95 20 €268,00

Prijzen - Opslagruimte

 

Informatie:

Boven de 20m2 op aanvraag.

Wij zijn er voor u:
Tel: 085-001-2853 | Email: nl.info@boxie24.com                                            Ma - Vr 09:00 - 18:00  | Za 09:00 – 15:00 

● Onze opslagboxen zijn 3 meter hoog

● Opslagbox dagelijks toegankelijk van 

06.00 tot 23.00 uur

● Boven de 20m2 op aanvraag

Adres:

Boxie24 Opslag Amsterdam
Van Marwijk Kooystraat 5
1114 AG Amsterdam-Duivendrecht
(Rechts naast Loogman Carwash)
* Voor navigatie Duivendrecht invoeren

Boxie24 Opslag Amstelveen-Aalsmeer
Aalsmeerderweg 497
1432 ED Aalsmeer

mailto:nl.info@boxie24.com


Ophaalkosten - incl. btw

m²
Begane 

grond

1e 
verdieping 

met lift

Vanaf 2e 
verdieping 

met lift

1 Gratis Gratis o.a.

2 Gratis Gratis o.a.

3 Gratis Gratis o.a.

4 Gratis Gratis o.a.

5 o.a. o.a. o.a.

6 o.a. o.a. o.a.

7 o.a. o.a. o.a.

8 o.a. o.a. o.a.

9 o.a. o.a. o.a.

10 o.a. o.a. o.a.

11 o.a. o.a. o.a.

12 o.a. o.a. o.a.

Transportkosten - Opslag

Ophalen:
 

Hoe werkt het:

Boven de 4m2 of 2e verdieping alleen op aanvraag.

Wij zijn er voor u:
Tel: 085-001-2853 | Email: nl.info@boxie24.com                                            Ma - Vr 09:00 - 18:00  | Za 09:00 – 15:00 

● We halen uw spullen gratis op vanaf 

de begane grond of 1e verdieping 

indien er een lift aanwezig is

● Een gedeeltelijke retour is mogelijk 

vanaf €19,95

● U kunt er ook voor kiezen uw spullen 

zelf op te halen bij de vestiging

● De gratis ophaalservice is alleen 

geldig vanaf 3 maanden opslag. Blijft 

u korter en heeft u gebruik gemaakt 

van de gratis ophaalservice dan 

brengen wij 3 maanden huur in 

rekening

● Uiteraard kunt u de spullen zelf gratis 

komen brengen

mailto:nl.info@boxie24.com


Transportkosten - Opslag

Retour:
 

● Wij brengen uw spullen terug tot de 

begane grond of 1e verdieping indien 

er een lift aanwezig is

● Een gedeeltelijke retour is mogelijk 

vanaf €19,95

● U kunt er ook voor kiezen uw spullen 

zelf gratis op te halen bij de vestiging

Hoe werkt het:

Boven de 4m2 of 2e verdieping alleen op aanvraag.

Wij zijn er voor u:
Tel: 085-001-2853 | Email: nl.info@boxie24.com                                            Ma - Vr 09:00 - 18:00  | Za 09:00 – 15:00 

Retourkosten - incl. btw

m²
Begane 

grond

1e 
verdieping 

met lift

Vanaf 2e 
verdieping 

met lift

1 €29 €29 o.a.

2 €49 €49 o.a.

3 €119 €119 o.a.

4 €139 €139 o.a.

5 o.a. o.a. o.a.

6 o.a. o.a. o.a.

7 o.a. o.a. o.a.

8 o.a. o.a. o.a.

9 o.a. o.a. o.a.

10 o.a. o.a. o.a.

11 o.a. o.a. o.a.

12 o.a. o.a. o.a.

mailto:nl.info@boxie24.com


Boxen Opslag 

Opslag per box

# boxen Prijs

5 €19,95

Extra box €3,99

 20+ o.a

 

Retourkosten - incl. btw

# boxes

Begane grond of 
1e verdieping 

indien lift 
aanwezig

1 - 20 €19,95

vanaf 20 o.a.

Retour:

● Eenmalig €19,95 voor brengen lege 

boxen en ophalen volle boxen 

● Minimum afname is 5 boxen

● Tot 20 boxen, €3,99 per box extra

● Boven de 20 boxen prijs o.a.

● Ongebruikte boxen kunnen gratis 

retour worden gedaan

● Een (gedeeltelijk) retour is mogelijk 

vanaf €19,95

Hoe werkt het:

Wij zijn er voor u:
Tel: 085-001-2853 | Email:nl.info@boxie24.com                                            Ma - Vr 09:00 - 18:00  | Za 09:00 – 15:00 

mailto:nl.info@boxie24.com

