
Vanaf € 122,- ALL-IN! 
 
Opslag huren is nu wel heel voordelig! Met een huurprijs vanaf € 122,- ALL-IN voor 30m2 mag je het gerust een 
echte Huurtopper noemen!  
 
Vanaf 1 juni heeft het Crown Storage Center nieuwe prijzen die gebaseerd zijn op drie keuzes: formaat, locatie 
en duur. Deze nieuwe transparante benadering zorgt voor eerlijke en zeer scherpe huurprijzen zonder dat dit 
ten kosten gaat van de kwaliteit.  
 
Kies uw opslagunit in 3 stappen: 
 

1. Kies het formaat van de opslagunit via www.crownstoragecenter.nl   
2. Kies de locatie van de opslagunit via www.crownstoragecenter.nl    
3. Kies de duur van de overeenkomst  

 
Prijzen Begane Grond 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijzen Verdieping(en) 
 
 
  
    

http://www.crownstoragecenter.nl/
http://www.crownstoragecenter.nl/


Voorwaarde 
 
 
 

Voorbeeld: 
U huurt op de 1

e
 verdieping een box van 30m2 voor 12 maanden. U betaalt hiervoor 

€ 95,- (kale maandhuur) x factor  1 = € 95,- p.m. + servicekosten € 22,- + elektra € 5,- + een waarborgsom  
van 3x de totale huursom ( 3x € 122,-) 366,- 

 
Voorbeeld: 

U huurt op de begane grond een box van 30m2 voor 6 maanden. U betaalt hiervoor 
€ 190,- (kale maandhuur) x factor 1,2 = € 228,- p.m. + servicekosten € 22,- + elektra € 5,- + een waarborgsom 

van 2x de totale huursom (2x € 255,-) = € 510,- 
 

 
Voorbeeld: 

U huurt op de 2
e
 verdieping een box van 30m2 voor 3 maanden. U betaalt hiervoor: 

€ 95,- (kale maandhuur) x  factor 1,3 = € 123,50 p.m. + servicekosten € 22,- + elektra € 5,- + een waarborgsom 
van 1x  de totale huursom = € 150,50 

 
 

Kale maandhuur Begane Grond 
30 m2 € 190,- 
46 m2 € 290,- 

 
 

Servicekosten 
30 m2 € 22,- 
46 m2 € 34,- 
60 m2 € 44,- 

 

 
Kale maandhuur Verdieping(en) 

30 m2 € 95,- 
46 m2 € 146,- 
60 m2 € 190,- 

 
Elektra 

30 m2 € 5,- (20 kwh) 
46 m2 € 5,- (20 kwh)  

60 m2 € 10,- (40 kwh) 

 


