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STALLINGPERIODE
ARTIKEL 1
1.
2.
3.

Het stallingcontract wordt, indien niet anders is afgesproken, aangegaan voor de duur van tenminste een (1) jaar.
Het (eerste) stallingjaar vangt aan uiterlijk op de dag van aankomst, danwel zoveel eerder als tussen partijen is overeengekomen.
Het stallingcontract wordt, zonder opzegging als bedoeld in artikel 3 sub a, stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar.

STALLINGSOM
ARTIKEL 2
1.
2.
3.
4.
5.

De stallingsom wordt berekend over de totale lengte van het object.
Voor campers, boten, vouwwagens, caravans en overige objecten gelden verschillende tarieven.
De stallingsom is per stallingperiode bij vooruitbetaling verschuldigd.
Bij overschrijding van de betalingstermijn worden rente en kosten in rekening gebracht.
Voertuigstalling.nl behoudt zich het recht voor om de prijs jaarlijks aan te passen.

BEËINDIGING STALLINGCONTRACT
ARTIKEL 3
Het stallingcontract wordt beëindigd:
1.
Door schriftelijke opzegging door partij 2 uiterlijk twee (2) maanden voor afloop van de stallingperiode; of
2.
Door opzegging door partij 1 indien:
a.
partij 2 zich niet houdt aan de in dit contract gestelde voorwaarden en/of verplichtingen.
b.
partij 1 om welke reden dan ook de uitoefening van zijn bedrijf zou staken.
HALEN EN BRENGEN
ARTIKEL 4
1.
2.
3.
4.

Partij 2 dient zo tijdig mogelijk doch uiterlijk tenminste twee (2) werkdagen voor de door hem gewenste ophaaldag dit,
telefonisch of per e-mail, door te geven aan partij 1.
Voor de dag van terugbrengen geldt hetzelfde, indien of voor zover dit nog niet bij het ophalen is doorgegeven.
Overigens wordt hier verwezen naar het reglement.
Bij het niet voldoen van de stallingsom heeft partij1 het recht van retentie.

STALLINGVOORWAARDEN
ARTIKEL 5
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Partij 2 mag zichzelf nimmer de toegang verschaffen tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van partij 1.
Partij 2 mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de stallingplaats terugbrengen. Het is partij 2
niet toegestaan het object immobiel te maken.
Tijdens de stallingperiode mogen er geen gevaarlijke en/of explosieve goederen (in/op/om/bij de caravan, camper, boot en/of
vouwwagen) achterblijven. Een en ander houdt in dat gastanks en dergelijke niet op de stallinglocatie bij partij 1 kunnen
achterblijven, wat dus betekent dat de gastank mee naar huis genomen dient te worden. In het onverhoopte geval dat de gastank
toch in de stalling aanwezig zou blijken te zijn, dan is partij 1 gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan partij 2, de
betreffende caravan, camper, boot en/of vouwwagen, voor rekening van partij 2 te (doen) verwijderen.
Op de stallingplaats mogen door partij 2 geen onderhoud/reparatiewerkzaamheden worden verricht.
Het ophalen/wegbrengen geschiedt op afspraak.
Partij 2 verplicht zich tegenover partij1 het te stallen object voldoende verzekerd te hebben en te houden. Een kopie van het
bewijs van verzekering dient voorafgaand aan de stallingperiode te worden overhandigd aan partij1.
Verwisseling van eigendom van het stallingobject van partij 2, het kenteken en/of andere voor partij 1 van belang zijnde
informatie, dient onmiddellijk te worden meegedeeld aan partij 1.
Het is partij 2 niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze
in gebruik te geven.
Het is partij 2 niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te (doen) ondernemen.

VRIJ WARING
ARTIKEL 6
1.
2.
3.

4.

Partij 1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, door wie, hoe en
gedurende welke periode dan ook veroorzaakt.
Partij 1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt bij het ophalen c.q.
wegbrengen en stallen.
Partij 2 houdt zich volledig verantwoordelijk voor alle schade tengevolge van niet nakoming van dit contract en vrijwaart partij 1
tegen schade en aansprakelijkheid tegenover derden, direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze
overeenkomst.
Partij 1 verplicht zich tegenover partij 2 met de grootst mogelijke zorg het eigendom van partij 2 te stallen en/of te verplaatsen.
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