Gebruiksvoorwaarden
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



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.



Indien er voorwerpen/stoffen worden aangetroffen die bij de wet verboden zijn, zal de
politie worden ingeschakeld.



Maximale gebruiksduur 1 maand (daarna zal de locker worden ontruimd).



Bij verlies van de sleutel wordt er een bedrag van €15,= in rekening gebracht.



Gebruik maken van de lockers betekent aanvaarding van bovengenoemde regels.



Den Helder Airport is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.

Usage instructions
It is not allowed to keep in the locker:
-

Alcohol and narcotics

-

Weapons and dangerous goods

-

Dirty and smelling clothes

-

(Spoiled) food



Management of Den Helder Airport reserves the right to open and clear the locker In
case of misuse, in supervision of Security.



In case any objects or goods are found, forbidden by law, the local police will be
informed.



Maximum using time is 1 month (thereafter, the locker will be cleared).



In case of lost key, we will charge you an amount of €15,=



Using a locker means accepting the above mentioned rules.



Den Helder Airport is not responsible for theft and/or damage.

Gebruik Lockers
-

Leg een biljet van €10,= in de wisselautomaat.

-

U ontvangt een waardemunt

-

Zet uw bagage in de locker, werp de munt in (binnenzijde deur) en sluit de locker af.

-

Let op : u kunt de locker niet tussentijds openen!

How to use the Lockers
-

Insert a banknote of €10,= in the changer.

-

You get a value coin.

-

Put your luggage in the locker, insert the coin (inside the door) and close the locker

-

Caution: the locker cannot be opened between times!

