STALLINGCONTRACT

1.Stallinghouder
Caravanstalling Oost-Brabant
Gagelstraat 6a
5428 NB Venhorst, Noord Brabant
Btw nr: NL 8199.11.781 B01
Rabobank Iban: NL14RABO 015.37.01.153
Tel.: 06.22529408 E-mail: info@caravanstallingoostbrabant.nl

2. Bewaargever
Uw gegevens:
Naam: ........................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Postcode:....................................................................................................................................
Woonplaats:................................................................................................................................
Telefoon:....................................................................................................................................
Mobiel:............................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................

3. Stallingobject
O Vouwwagen O Caravan O Auto O Aanhanger
O Camper O Boot O Anders nl. .......................................................
Merk: ...........................................................
Kenteken: ....................................................
Maximale lengte: ............. m.
Totaal : ………….Euro
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4. Stallingperiode en stallingkosten

Startdatum stalling : ……../……../………….
Voor stalling en ophalen van uw eigendom vragen wij u vriendelijk vroegtijdig
telefonisch contact op te nemen met :
Rudy Emonds telefoonnummer : 06.22.52.94.08 of anders 0492-352922 .
De prijs bedraagt € 48,- per strekkende meter ( inclusief dissel ) per jaar inclusief btw.
De stallingplaats is definitief voor u gereserveerd indien wij het contract ondertekend van u retour
hebben ontvangen.

5. Ondertekening
Stallinghouder (1) verklaart hierbij na ondertekening van de bewaargever (2) een overeenkomst aan
te gaan voor onbepaalde periode, waarbij stallinghouder (1) stalling biedt aan het stallingobject (3).
De bewaargever (2) verklaart hierbij akkoord te gaan met voornoemde punten en de
stallingvoorwaarden te vinden op pagina 3.
Datum: ........................

Handtekening bewaargever:

Bevestiging stallinghouder:

Plaats: .........................

* Tarieven zijn van toepassing op het huidige stallingjaar. Nieuwe tarieven worden ruimschoots voor aanvang
van het nieuwe stallingjaar kenbaar gemaakt.
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Stallingvoorwaarden

Voor het stallen van een object hanteren wij de volgende voorwaarden:
§

Het object dat ter stalling wordt aangeboden, wordt inclusief alle daarin of daaraan
voorkomende accessoires gestald geheel voor eigen risico van de bewaargever;

§

Bewaargever dient zelf te zorgen voor een (casco)verzekering van het object indien gewenst,
zodat het object verzekerd is bij schade door diefstal, brand en/of storm tijdens de stalling.
Zonder verzekering is dit risico voor de bewaargever;

§

Het gestalde object mag in geen geval ontvlambare of ontploffingsgevaarlijke stoffen en/of
voorwerpen bevatten, ook is het van groot belang dat bij aanwezigheid van een accu beide polen
ontkoppeld worden;

§

De bewaargever is aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de
in het gestalde object voorkomende bederfelijke waren en/of gevaarlijke stoffen;

§

In de stallingruimte mogen geen werkzaamheden verricht worden aan het gestalde object;

§

Het binnen- en buitenzetten van het gestalde object wordt uitsluitend gedaan door de
stallinghouder. Het object dient derhalve voorzien te zijn van deugdelijke en gangbare wielen en
neuswiel. Koppelingslot is niet toegestaan, het plaatsen van wielklemmen is ongewenst;

§

De stallinghouder heeft het recht gedurende de stallingperiode het gestalde object te
verplaatsen. Dit geldt ook voor campers. Derhalve dienen campers altijd te starten en dient een
(kopie)sleutel in het bezit te zijn van de stallinghouder;

§

Bewaargever is aan stallinghouder de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien
bewaargever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder
enige ingebrekestelling het recht het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten op de
bewaargever te verhalen. Te betalen stallingvergoeding is gebaseerd op de maximale lengte
(inclusief dissel en eventueel fietsenrek e.d.);

§

Voor het gebruik van elektriciteit (opladen) wordt €20,- per jaar in rekening gebracht;

§

Indien stallinghouder tijdens de stalling of verplaatsingswerkzaamheden schade toebrengt aan
uw object zijn de herstelkosten voor rekening van de stallinghouder;

§

De bewaargever dient minstens twee dagen van tevoren contact op te nemen om het object op
te halen. De stallinghouder zet het gestalde object op de gewenste datum klaar op het
buitenterrein, zodat de bewaargever deze vervolgens kan meenemen. De bewaargever kan het
stallingobject terugplaatsen op het buitenterrein.
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