STALLINGSOVEREENKOMST
Artikel 1
De ondergetekenden:
Rozenkwekerij J. van Dalen V.O.F. h.o.d.n. “Stalling De Linde” gevestigd te (7205 DA)
Zutphen aan de Hoveniersweg 12, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer S. van Dalen, hierna te noemen:  ”stallinghouder”
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     -
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Betalingswijze per/in l (Post)bankrekeningnummer stallingshouder
                        l contanten

aan de (straat + huisnummer),

l

Telefoon:
Mobiel tel.:
E-mail:
hierna te noemen: “bewaargever”.
Ondergetekenden: “stallinghouder” en “bewaargever” verklaren deze stallingsovereen
komst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.
Artikel 2
Aard en omvang van het gestalde
1. Soort object:
Merk/type:

Chassisnummer van het object:

l omheind, afsluitbaar terrein
l afsluitbare loods, garage, schuur of andere overdekte ruimte

Polisnummer verzekering:

l terrein of stallingsruimte voorzien van alarminstallatie
l

Lengte van het object (registratiebewijs):

Hierna genoemd: ”het object”
2. Het object wordt gestald op een door de stallinghouder aangewezen of aan te wijzen
plaats.
3. De stalling van het object wordt aangegaan voor de duur van één jaar en vangt aan
op  
                      .  Zolang de overeenkomst niet conform de bepalingen
van artikel 2 wordt opgezegd, vindt telkenmale een stilzwijgende verlenging plaats
voor de duur van een jaar.
Artikel 3
Stallen
Partijen zijn overeengekomen dat de stallinghouder zich tegenover de bewaargever
verbindt om tegen betaling, het hieronder omschreven kampeermiddel te bewaren en
dit na afloop van de stallingsperiode terug te geven in de staat waarin de stallinghouder
dit ontving, behoudens normale achteruitgang wegens stilstand.
Aanwezige schade bij aanvang huurperiode
aan inboedel/toebehoren:
aan buitenzijde (in tekening aangeven):
zijkant links

voorkant

zijkant rechts

Artikel 4
Prijs en betaling
Stallingsprijs totaal

Verzekering
l bewaargever beschikt over of zorgt voor een (casco) verzekering voor het
kampeermiddel die dekking biedt bij schade (incl. diefstal en brand) aan het
kampeermiddel tijdens de stalling.
l de (casco) verzekering voor het kampeermiddel geeft in de polis een aantal verplichte
veiligheidsmaatregelen aan die tijdens de stallingsperiode van belang zijn (bijv.:
gebruik van disselslot of wielklem) te weten:
Artikel 8
Halen en brengen
1. Halen en brengen van het gestalde object is gedurende de gehele stallingperiode
toegestaan, mits de bewaargever hiervan tenminste 48 uren van   tevoren melding
heeft gedaan aan de stallinghouder. Voor de periode 1 oktober tot 1 april geldt een
termijn van tenminste 4 werkdagen.
2. Indien de bewaargever nog niet de volledige stallingkosten heeft voldaan, komt de
stallinghouder het recht van retentie toe.
Artikel 9
Stallingvoorwaarden
1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de door stallinghouder gehanteerde
algemene voorwaarden. Door middel van ondertekening van deze overeenkomst,
verklaart de bewaargever van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze
te hebben aanvaard.
2. Stalling geschiedt op eigen risico. De stallinghouder aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade aan of in het object of aan de inventaris, van welke aard
en ontstaan door welke gebeurtenis dan ook.
3. De bewaargever is verplicht het object tegen brand, verlies en schade te verzekeren
en verzekerd te houden en stelt aan de stallinghouder een afschrift van de betreffende
en eventueel nadien gewijzigde polis(sen) ter hand.
4. Verwisseling van eigendom, kenteken of andere voor de stallinghouder relevante
omstandigheden dienen door de bewaargever zo spoedig mogelijk aan de
stallinghouder te worden gemeld.

E

zegge (Bedrag in letters)
Vooruitbetaling

Artikel 6
Stallingkosten
1. De bewaargever is bij vooruitbetaling stallingkosten verschuldigd aan de stallinghouder.
De stallingkosten zijn afhankelijk van het te stallen object en de lengte daarvan.
2. De stallinghouder is bevoegd de stallingkosten jaarlijks aan te passen.
3. Ingeval van niet tijdige betaling, is de bewaargever aan de stallinghouder rente en
kosten verschuldigd.
Artikel 7
Preventie en verzekering
Beveiliging

Kentekennummer van het object:

achterkant

Artikel 5
Einde overeenkomst
Deze overeenkomst eindigt door:
a) schriftelijke opzegging per aangetekende post door de bewaargever, uiterlijk 1
maand voor afloop van de stallingperiode;
b) schriftelijke opzegging door de stallinghouder indien: de bewaargever de uit hoofde
van deze overeenkomst aangegane verplichting niet nakomt; of de stallinghouder
om welke  reden dan ook het uitoefenen van zijn bedrijf staakt.
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Artikel 10
Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen, in tweevoud vastgelegd en ondertekend te Zutphen d.d. (datum)
De stallinghouder
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende voor stalling “de Linde” www.hierstaljealles.nl
Hieronder treft u onze voorwaarden aan. Deze regels zijn
formeel, maar uitsluitend bedoeld om misverstanden te
voorkomen. Leest u ze aandachtig door. Mochten er vragen
of opmerkingen zijn dan kunt u ons (tijdens kantooruren)
telefonisch bereiken.

ALGEMEEN
• Het is niet toegestaan te roken op het terrein of in de
hallen.
• Het gebruik van een disselslot of wielklem is niet toegestaan,
tenzij uitdrukkelijk door de verzekering verplicht gesteld
is. De stallinghouder dient alsdan de beschikking te
hebben over een sleutel daarvan zodat het object indien
noodzakelijk verplaatst kan worden.

TARIEF & TERMIJN
• Het stallingtarief is de prijs per breedtecategorie maal het
aantal strekkende meters, inclusief de dissel.
• De stalling geldt telkens voor een periode van 12
maanden. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet
toegestaan.
• Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor een
periode van 12 maanden verlengd, tenzij de bewaargever
tenminste 1 maand voor het einde van het lopende contract
schriftelijk heeft opgezegd.
• Voor opvolgende jaren wordt, voor aanvang van het jaar,
een factuur gestuurd, welke voor aanvangsdatum van het
nieuwe jaar betaald dient te zijn.

STALLING & TRANSPORT
• Het halen of brengen van het gestalde object is mogelijk na
telefonische afspraak. De bewaargever dient dit 2 werkdagen
van tevoren door te geven op telefoonnummer 0575546827. In de periode oktober- april is dit vier werkdagen
van tevoren.

TIPS
• Vraag bij contante (vooruit)betaling een kwitantie van de
stallinghouder
• Laat geen waardevolle spullen in het kampeermiddel achter.
Zelfs met verzekering is niet alle schade gedekt.
• Maak een inventarislijst van spullen die in het kampeermiddel
achterblijven en bewaar thuis een kopie hiervan.
• Ook als de stallinghouder een brand- of inboedelverzekering
heeft betekent dit niet automatisch dat uw kampeermiddel
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• De bewaargever mag zichzelf nimmer de toegang
verschaffen tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke
toestemming van de stallinghouder.
• Het gestalde object wordt geplaatst op een door de
stallinghouder te bepalen plaats. Erwww.hierstaljealles.nl
is dus geen sprake van
vaste plaatsen.
• Bij stalling en ophalen van het object is het verplicht een
geldig legitimatiebewijs te tonen.
• De stallinghouder is te allen tijde gemachtigd om het object
voor stalling te weigeren.
• Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde object
uit de stalling te halen.
• De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde
object toelaten.
• Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde object zijn
niet toegestaan net zoals tussentijds halen of brengen van
spullen.
• Tijdens de stallingperiode mogen geen gevaarlijke en/of
explosieve en/of aan bederf onderhevige goederen in het
gestalde object achterblijven. Mocht dit onverhoopt toch
het geval zijn, dan is de stallinghouder gerechtigd zonder
voorafgaande kennisgeving aan de bewaargever het
gestalde object te verwijderen. Dit betekent dat onder meer
dat de gastank mee naar huis genomen moet worden.
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DE VERZEKERING
• De bewaargever dient zelf het gestalde object te verzekeren,
niet verzekerde risico’s kunnen nimmer aan de stallinghouder
worden toegerekend.
• Er kan door de stallinghouder een bewijs van verzekering
gevraagd worden met betrekking tot het object.
• De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade aan
het gestalde object, ongeacht op welke wijze deze schade
mocht worden of zijn ontstaan.
• Schade door gasflessen en schade door glasscherven is niet
gedekt.

is meeverzekerd. Vaak bestaan er uitsluitingen voor spullen
aan derden.
• Ga na of de WA-verzekering voor het kampeermiddel ook
tijdens de stalling geldt. Ook is het verstandig na te gaan
of de stallinghouder een verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid bezit voor bijvoorbeeld schade door
verplaatsingen.
• Controleer het kampeermiddel direct op schade bij aankomst
en vertrek vanaf de stalling, ook bij tussentijds gebruik.
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