Partijen zijn de navolgende stallingsvoorwaarden overeengekomen:
1. Partijen sluiten terzake van het voornoemd aan huurder toebehorend object een
stallingsovereenkomst, waarbij het object tegen betaling bij verhuurder zal worden gestald.
2. Stallingsjaar, opzegging
1. De stallingsovereenkomst gaat in op «INGDAT» en wordt steeds aangegaan voor de duur van één jaar. Bij
niet tijdige opzegging wordt deze geacht stilzwijgend voor één jaar te zijn verlengd.
2. De stallingsovereenkomst kan zowel door huurder als verhuurder, uiterlijk twee maanden voor de afloop
van het lopende stallingsjaar, schriftelijk worden opgezegd.
3. Betalingen
1.
2.
3.
4.

Bij aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde huur door verhuurder te zijn ontvangen.
Restitutie van huur is niet mogelijk, ook niet indien de stalling slechts voor een deel van het stallingsjaar
heeft plaatsgevonden.
Verhuurder heeft voorts het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel
door huurder is voldaan.
Verhuurder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer. Indien de
prijsverhoging meer dan 4 % per jaar bedraagt dan zal de verhuurder de huurder daarvan uiterlijk twee
maanden voor de afloop van het lopende stallingsjaar schriftelijk in kennis stellen.

4. Stallen, geboden, verboden.
1. Het object wordt door verhuurder in en uit de binnenstalling geplaatst. Het is de huurder uitsluitend
toegestaan om zich met toestemming van de verhuurder binnen in de stallingruimte begeven.
2. De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen
alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Accu´s dienen door huurder te worden verwijderd of dient er
tenminste voor zorg te dragen dat de klemmen van de accupolen zijn ontkoppeld.
3. Het is de huurder niet toegestaan om in de stalling aan het object wielklemmen en/of koppelingsloten te
plaatsen. Eventueel daarmee samenhangende consequenties terzake van de dekking van een door een
huurder gesloten verzekering komen voor rekening en risico van huurder.
4. Het is verboden aan objecten in de stallingruimte onderhoud en/of werkzaamheden te verrichten.
5. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of
gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
6. Bij vervanging van het gestalde object, dienen de nieuwe afmetingen te worden doorgegeven aan de
verhuurder. Indien het vervangende object groter is dan het gestalde object dan zal een prijsverhoging
gelden overeenkomstig de afmetingen van het vervangende object. Indien het gestalde object wordt
vervangen door een kleiner object, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijk terugbetalen van de huur.
Verhuurder behoudt zich voorts het recht om stalling van een vervangend object te weigeren.
5. Ophalen, terugbrengen
1. Voor het ophalen van het object dient de huurder minimaal 2 werkdagen van tevoren te bellen.
2. Gebruik in oktober:
Indien het object een caravan betreft dient de huurder daartoe vóór 1 september duidelijk zichtbaar een
kaartje achter de voorruit te plaatsen. Indien het object een vouwwagen of bagagewagen betreft: dient de
huurder daartoe vóór 1 september duidelijk zichtbaar een kaartje op het object te plaatsen.
3. In de periode van 1 april tot 1 november kan het object zonder voorafgaand bericht worden teruggebracht
(zie kaartje openingstijden) In de periode van 1 november tot 1 april kunnen geen objecten worden
opgehaald. Terugbrengen in deze periode kan alleen op afspraak.
6. Aansprakelijkheid en verzekering
1. Het stallen van goederen bij verhuurder geschiedt voor eigen risico van de huurder.
2. Het gestalde is vanwege de verhuurder niet verzekerd tegen welke schade dan ook. (waaronder begrepen
brand-, stormschade, verlies diefstal e.d.)
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de huurder geleden of te lijden schade, van welke aard dan ook,
waaronder begrepen verlies of diefstal van een gestald object en/of alles wat zich in het gestalde object
bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens indien de schade van de huurder het directe of
indirecte gevolg is van schade (van welke aard dan ook) aan de stalling waarin zich het gestalde object
bevindt en/of het gevolg is van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de stalling.
4. Huurder dient het ter stalling aangeboden object tenminste WA en Casco te verzekeren.
5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn
gezinsleden, personeelsleden zijn gevolmachten of gasten.
7. Geschillen
1.
2.

Op deze stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht van de bevoegde rechter te Utrecht.
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