
Dé oplossing voor tijdelijke opslagruimte voor 
particulier én bedrijf!

Huren vanaf 10 euro per maand!

Nu reserveren = 
Vandaag goederen opslaan!

RUIMTE 
NODIG?



DE TOTAALOPLOSSING VOOR OPSLAGRUIMTE

• Verbouwing of verhuizing

• Verkoopbaar maken woning

• Zolderopruiming

• Extra opbergruimte

• Handelsvoorraadopslag

• Archiefopslag

• Industriële opslag

• Partijhandel

• Postbus huur

• GLS pakketshop

• Aanhangwagen verhuur

INBOEDEL
OPSLAG

en  meer

ZAKELIJKE 
OPSLAG

Staan uw spullen in de weg? 

Moet u door een verhuizing 

uw spullen tijdelijk opslaan? 

Of hebt u gewoon een gebrek 

aan ruimte? Wat de reden ook 

is, bij Loods 038 Self-Storage 

in Zwolle bent u aan het juiste 

adres voor opslagruimte. Of 

u nu veel of weinig ruimte 

nodig hebt, voor een lange of 

korte periode, wij bieden u de 

oplossing. U kunt vandaag nog 

van de flexibele opslagruimte 

mogelijkheden gebruik maken!

Self-Storage is een concept voor 

opslag van goederen. U huurt 

een afgesloten opslagruimte waar 

alleen u toegang tot hebt. Met uw 

persoonlijke toegangspas en sleutel 

kunt u zelf bij uw goederen wanneer 

u dat wilt! Er zijn veel verschillende 

formaten boxen, zodat u precies 

de ruimte huurt die u nodig hebt 

én voor de periode dat u het nodig 

hebt. Het is de flexibele uitkomst 

voor uw gebrek aan ruimte.

WAT IS SELF-STORAGE?

WAAR GEBRUIKT U HET VOOR?



Industrieterrein Voorst

Loods 038 is een Self-Storage bedrijf 

gevestigd in Zwolle. Wij zijn uw partner 

voor alle vormen van tijdelijke opslag. 

U kunt bij ons ook terecht voor 

verpakkingsmaterialen of het huren 

van een aanhangwagen. Vraag naar 

de uitgebreide mogelijkheden die wij u 

kunnen bieden.

Ruime openingstijden

Voor grote en kleine opslag behoefte

Droog en verwarmd

Goed beveiligd

UW SPULLEN VEILIG, DROOG EN 

BETAALBAAR 
OPGESLAGEN

WAAROM SELF-STORAGE?

Betaal alleen de periode die je echt nodig hebt

Betaal alleen de oppervlakte die je echt nodig hebt

Uitgebreide service

Altijd bij uw spullen (6-23 uur / 7 dagen per week)

Waar vindt u ons?



LOODS 038 
SELF-STORAGE B.V.

Opslag huren al vanaf 
10 euro per maand

BETAALBAAR

VEILIG
24-uurs camerabewaking
Elektronische toegangscontrole
Uitgebreide brandpreventie

LOCATIE
Goede bereikbaarheid via A28, 
afslag Zwolle-Zuid. Gelegen op 
industrieterrein Voorst, nabij 
Stadshagen en Westenholte

FLEXIBEL
Opslagruimtes vanaf 1m2

Gemakkelijk opzegbaar
Tijdelijk of voor langere tijd

RUIM TOEGANKELIJK
Toegang van 06.00 - 23.00 uur
7 dagen per week, 365 dagen 
per jaar

SERVICE
GRATIS goederenontvangst
GRATIS gebruik transportkarren
GRATIS gebruik aanhangwagen
GRATIS koffie / internet

DE VOORDELEN VAN LOODS 038

WWW.LOODS038.NL
038 - 4237123

RESERVEREN OF 
MEER INFORMATIE? Contactgegevens:

Schoenerweg 1B
8042 PJ Zwolle

038-4237123
www.loods038.nl
info@loods038.nl

6-23


