Caravanstalling D. Sluiter Voorwaarden 2017
Ondergetekende verklaart zich bekend met onderstaande op de tussen eigenaar stalling en hem / haar
gesloten overeenkomst van bewaarneming betreffende bovengenoemde caravan / object van
toepassing zijnde voorwaarden.
1. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor tijdens de duur van bewaarneming aan de caravan / object
ontstane schade, van welke aard deze zijn, ook niet voor diefstal. Het gestalde dient naar behoren
verzekerd te zijn.
2. Betaling van het ter bewaarneming verschuldigde loon dient te geschieden na 14 dagen ontvangst
factuur. De prijs wordt vastgesteld door totale lengte, inclusief dissel en fietsrek.
Het recht van stalling geldt voor een vol jaar, waaronder wordt verstaan: van 1 september t/m 31
augustus daarop volgend. Bij tussentijdse huuronderbreking zal geen restitutie worden verleend.
3. Het is niet toegestaan om tijdens de duur van de overeenkomst van bewaarneming goederen van enige
waarde in de caravan / object achter te laten; voor vermissing en beschadiging aan de eventueel toch in
de caravan / object achtergelaten goederen wordt niet ingestaan. De in stalling gegeven caravan /
object dient op slot te zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van disselsloten en wielklemmen.
Verder mag de trekhaak- koppeling niet worden voorzien zijn van een kogel.
4. Het is niet toegestaan gasflessen in de caravan / object achter te laten; indien tengevolge van in
betreffende gestalde caravan / object aanwezige gasflessen aan goederen van anderen respectievelijk
aan de goederen van bewaarnemer schade ontstaat, is de eigenaar en / of houder althans staller van de
betreffende caravan, in welke zicht de schade veroorzakend gasfles bevindt, voor de schade
aansprakelijk. Brand - en co2 melders dienen ontdaan te zijn van batterijen gedurende de
winterstalling.
5. Alvorens de caravan / object gehaald / gebracht wordt, dient men dit 2 x 24 uur van te voren telefonisch
door te geven of door het in te spreken van een voice mail bericht.
Vanaf zaterdag 17 uur en op zon- en feestdagen zijn wij gesloten. Het is de huurder verboden zich
buiten de afgesproken tijden in, op of nabij de stallingruimte te bevinden
De huurder heeft het recht om het object 3 x per seizoen kosteloos op te halen. Kosten per extra ophaal
moment bedragen € 10,-. Dit wordt achteraf gefactureerd.
6. De stallinghouder laat geen onbevoegden in de stallingruimte toe en zal zelf het te stallen object in de
stallingruimte rijden. De stalling is gesloten van 1 november t/m 15 maart.
7. De huurovereenkomst wordt steeds stilzwijgend voor een vol jaar verlengd, tenzij een der partijen
tenminste 2 maanden voor het einde van de lopende periode de andere partij schriftelijk heeft
medegedeeld dat verlenging niet langer gewenst wordt. Een opgave van reden is hierbij niet vereist.
Wordt de opzegging niet tijdig en schriftelijk medegedeeld, dan wordt € 50,= euro in rekening gebracht.
8. Deze overeenkomst dient in tweevoud te worden ondertekend. De ondertekende voorwaarden en
legitimatie & kentekenbewijs zal moeten worden getoond wanneer men het object komt ophalen.
Tevens zal de huurder een duidelijk zichtbare naam en adres aan de gestalde caravan / object moeten
aanbrengen.
Naam huurder:
Datum:
Handtekening:

Relatie / caravannummer:
Naam verhuurder:
Datum:
Handtekening:

