Stallingvoorwaarden
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1. De stallingperiode wordt aangegaan voor minimaal een jaar. De overeenkomst wordt
stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij er schriftelijk is opgezegd twee maanden voor
aanvang van het nieuwe stallingjaar door een der partijen.
2. Bij stalling voor een andere, vastgelegde periode gelden alle normale stallingvoorwaarden, met
uitzondering van de stilzwijgende verlenging.
3. Bij tussentijdse opzegging (bijvoorbeeld bij verkoop –zie punt 5) worden betalingen voor de
lopende stallingperiode niet gerestitueerd. Wel mag u uw stallingobject eerder terug nemen.
4. De stallingvergoeding dient u contant te voldoen bij eerste aflevering ter stalling of vooraf per
bank. Ook kunt u uw stallinggeld contant voldoen bij het begin van het stallingjaar of vooraf
per bank.
5. Bij betalingsachterstand blijft uw stallingobject bij ons in onderpand. Hierbij geldt
vooruitbetaling voor het lopende jaar. Wij rekenen 25% toeslag administratiekosten en 1 %
rente per maand vanaf 1 maart over het verschuldigde, alsmede alle overige incassokosten.
Neemt u eigener beweging uw object terug zonder betaling, dan wordt u volgens bovenstaande
regel gefactureerd en uw factuur direct na verstrijken van de betalingstermijn overgedragen aan
ons gerechtelijk incassobureau (deurwaarder).
6. De stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van
buiten af, door wie, hoe en gedurende welk periode dan ook veroorzaakt.
7. De stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan
ook, veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen.
8. De stallingvergoeding is per vierkante meter en wordt berekend over de langste lengte en
breedste breedte van het gestalde object, inclusief dissel, fietsdragers en eventuele uitsteeksels.
9. U beschikt bij voorkeur over een (casco)verzekering voor uw eigendom die dekking biedt bij
schade (inclusief diefstal en brand) aan het object tijdens de stalling. Zonder dekking is dit
risico voor uzelf. Claims kunnen uitsluitend worden ingediend via uw verzekeringsagent.
10. Muizen e.d. worden met gif bestreden. Deze dieren hebben een hoog ontwikkeld reukorgaan.
Denkt u erom niets eetbaars in uw object achter te laten, ook geen kauwgom of snoep.
11. Voor een frisse, droge caravan adviseren wij het gebruik van een vochtvreter. Zorg wel voor
een dichte caravan, anders gaat hij op een mistige dag al op aan vocht uit de buitenlucht.
12. U kunt uw stallingobject altijd onaangekondigd terugbrengen. Plaatsen op ons buitenterrein U
bent verplicht een disselslot te plaatsen, waarvan wij een reservesleutel dienen te bezitten. Ook
van uw camper dient u een reservesleutel af te geven, tenzij anders met u overeengekomen. Uw
object wordt binnen 24 uur in de stalling geplaatst.
13. De stallinghouder verplicht zich jegens bewaargever met de grootst mogelijke zorg het eigen
dom van bewaargever te stallen en/of te verplaatsen.
14. U gelieve bij elke terugbrenging aan te geven op welke termijn u verwacht uw object weer te
gaan gebruiken. Of dit een week (welke dag?), een maand, een kwartaal of langer zal zijn.
15. Wij vragen u het ophalen van uw object minimaal een dag van tevoren aan te vragen (zo
mogelijk eerder) zodat wij het voor u klaar kunnen zetten.
16. Als u binnen tien dagen uw object weer wilt gebruiken, dan krijgt het een plek op ons
buitenterrein.
17. Het is niemand toegestaan de stallingruimten te betreden. Enkel bij hoge uitzondering kunt u
onder toezicht en begeleiding van de stallingbeheerder bij uw object. Afspraak verplicht!
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