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Priser på opbevaring i lagerterminal.
•
•
•

Fast og billig månedspris på kr. 420,00 for opbevaring i en lukket liftvan / container på
6 kubikmeter rumindhold (H 2,04 – B 1,19 – L 2,24) plus et ind- & udleveringsgebyr.
Fleksible priser på opbevaring af genstande og effekter med usædvanlig form eller
pladskrav – ring eller send os en mail med oplysninger, så finder vi den rigtige pris!
Alle priser er eksklusive moms.

Vores lagerterminal som er beliggende på Jorisvej 19, DK 2300 København S er:
•
•
•
•

Opvarmet året rundt.
Tyverisikret med alarmer.
Videoovervåget 24 timer i døgnet.
3.000 kvadratmeter stor.

Åbningstider: Alle hverdage fra 07.00 – 16.00 efter forudgående aftale.

Mest solgte type af opbevaring
Træcontainer på 6 kubikmeter
Træcontaineren – også kaldet liftvan – bliver lukket under opbevaring, så dine materialer er
isoleret. Rumfanget svarer til lidt over 30 flyttekasser.
Månedspris pr. træcontainer (6 kubikmeter liftvan)

kr. 420,00

Ind– og udleveringsgebyr pr. træcontainer
For at finde træcontaineren frem fra lageret, åbne og lukke
den, samt stille containeren ind på lageret igen

kr. 350,00

Når du skal have opbevaret småting
Hvis du har behov for opbevaring af små mængder gods, kan en palle være løsningen!
Prisen er beregnet på en EUR-palle i målene 80 X 120 cm. og en max højde på 130 cm.*
•

*Overskrider dine materialer de nævnte mål, beregnes og opkræves dobbelt
lagerleje – med mindre vi laver en særaftale (se ‘Genstande med usædvanlig form’).

Der er plads til det, der svarer til ca. 9 flyttekasser pr. palle.

Normal åbningstid alle hverdage kl. 7.00-16.00

Kort fortalt – Brug os til ”næsten” ALT!

Prisoversigt eksklusive moms:
Lagerleje pr. palle pr. dag

kr. 5,00

Ind- og udleveringsgebyr pr. palle

kr. 50,00

Løn til lagerarbejder v. ekstraordinær handling efter medgået tid pr. time.
(minimum 1 time) Gældende alle hverdage fra 07:00 – 16:00

kr. 400,00

Åbning af lager uden for normal arbejdstid. + 25 % tillæg
Kr. 400,00 pr. påbegyndt time – der opkræves altid minimum 2 timer!

kr.1,000,00

Genstande med usædvanlig form
Rammer størrelsen på både container og en palle helt ved siden af dine behov, så
kontakt os venligst for at få et fleksibelt tilbud på den løsning I måtte have brug for.
Sommetider ønsker folk at få opbevaret materialer med en atypisk form – fx en meget aflang
kano eller en ladcykel – der fylder for lidt til at en træcontainer kan betale sig, og for meget til
at en palle kan svare sig. I sådanne tilfælde, beregner vi en særlig pris til dig, så du ikke føler
dig snydt. Ring på 32 97 28 17 eller skriv en mail til john@jhas.dk, og forklar dine behov.

Afhentning af dit gods
Skal dit gods afhentes?
Hvis dit gods skal afhentes, beregnes pris for den pågældende bil, som kører til lageret. Dette
er på medgået tid til indpakning samt emballering af modtaget gods.

Aflevering
Hjælp til at flytte dit gods ind i containerne, når du selv afleverer?
Ved indlevering opkræves et ind - og udleveringsgebyr på kr. 350,- pr. træcontainer, som vi
skal klargøre og stille væk igen, du kan så selv pakke alle dine effekter ind i containeren.
Ind- og udleveringsgebyrer opkræves også ved del ind- og udleveringer under en opbevaring.
Såfremt du yderligere ønsker hjælp fra os, til at få pakket dine effekter i en træcontainer eller
på en palle, så udføres dette med 1 mand fra os til kr. 400,- pr. time i normal åbningstid.

Forsikring
Husk at melde opbevaring til dit eget forsikringsselskab
Vi anbefaler langt de fleste kunder selv at meddele til deres forsikringsselskab, at
godset/møblerne etc. er stillet til opbevaring hos os, da det er langt den nemmeste løsning.
Deres normale indbo- eller firmaforsikring, vil da dække under opbevaringen. Vores forsikring
dækker ikke noget, som er opbevaret, med mindre der er lavet en speciel dækning fra vores
forsikringsselskab Codan. I så fald skal du lave en liste over alle dine genstande og deres
værdi hver især, førend vi kan indhente tilbud fra Codan.

Normal åbningstid alle hverdage kl. 7.00-16.00

Kort fortalt – Brug os til ”næsten” ALT!

