Gebruiksvoorwaarden lockers
Het is niet toegestaan om in de locker te bewaren:
- Alcohol, drugs, verdovende middelen;
- Wapens, gevaarlijke stoffen en explosieven;
- Vuile en ruikende kleding;
- (Bedorven) etenswaren.
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Gebruik op eigen risico;
Gebruik geschiedt door betaling middels een waardemunt verkregen uit de automaat
na betaling met een biljet van € 10,-;
De directie van Den Helder Airport behoudt zich het recht voor om de locker te
openen en te ontruimen bij misbruik, onder supervisie van Security. De inhoud van de
locker zal in bewaring worden genomen door Den Helder Airport voor maximaal 1
jaar ;
Indien er voorwerpen/stoffen worden aangetroffen die bij de wet verboden zijn, zal de
politie worden ingeschakeld;
Maximale gebruiksduur is 4 weken (daarna wordt de locker ontruimd). Na ontruiming
wordt voor iedere 2 weken een bedrag van € 10,- in rekening gebracht voor de
opslag van uw eigendommen. Bij het ophalen van uw eigendommen wordt bovenop
de eerder genoemde kosten tevens € 25,- administratiekosten berekend.
Bij verlies van de sleutel wordt een bedrag van €15,- in rekening gebracht;
Voor eigen veiligheid en beveiliging is er cameratoezicht;
Gebruik maken van de lockers betekent aanvaarding van bovengenoemde
regels.

Usage instructions
It is not allowed to keep in the locker:
▪ Alcohol and narcotics;
▪ Weapons and dangerous goods;
▪ Dirty and smelling clothes;
▪ (Spoiled) food.
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Use at your own risk;
Use is made by paying € 10 for a coin obtained from the machine;
The management of Den Helder Airport reserves the right to open and clear the
locker in case of misuse, under the supervision of Security. The contents of the locker
will be kept by Den Helder Airport for maximum 1 year;
In case any objects or goods are found which are forbidden by law, the local police
will be informed;
Maximum duration of use is 4 weeks (after that the locker will be cleared). After the
eviction, an amount of € 10.- will be charged for every 2 weeks for the storage of your
belongings. When collecting your belongings, an administration fee of € 25.- will be
charged in addition to the above mentioned costs;
An amount of € 15 will be charged when loosing the key;
Camera surveillance is provided for your own safety and security;
Using the lockers means accepting the above rules.
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