BETREFT: STALLING CARAVAN / CAMPER / VOUWWAGEN / OVERIGE.
Stallingsvoorwaarden voor het stallen van een caravan / camper / vouwwagen / overige in de stallingsruimte en/of
op terreinen van De Vliert VOF.
Ondergetekende :

Naam

:……………………………………….

Adres

: ……………………………………….

Postcode/Woonplaats : ……………………………………….

Telefoonnummer

: ………………………………………..

Email adres

: ………………………………………..

Hierna te noemen de huurder is ermee bekend en gaat akkoord dat de stalling geschiedt onder de volgende
voorwaarde:
Toepassing
 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgegeven door de Vliert VOF. Hierna te
noemen “verhuurder
 Stallingruimte is op de Rijsbruggerweg 2, 3981 HN te Bunnik.
 “Huurder” is een ieder die enig object stalt bij verhuurder.
 Overeenkomst komt tot stand na volledig invullen en ondertekenen van inschrijvingsformulier.
 De overeenkomst kan wederzijds worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden voor aanvang van het nieuwe stallingsjaar. Bij gebreke daarvan wordt de overeenkomst
stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen periode.
Stallingsjaar en opening
 Het stallingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van ieder jaar.
 Gesloten op zon- en feestdagen
Geboden, verboden
 Indien u een object wenst op te halen uit de stalling dient u dit minimaal 3 dagen van te voren telefonisch
te melden bij de verhuurder. Dit kan via het camping nummer 06-41518581 of mail@campingdevliert.nl
 Het ophalen en terug brengen kan alleen op:
Maandag- en Woensdagavond van 17.30 tot 21.00 uur
en Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur.
 Het terug brengen kan zonder afspraak op bovengenoemde tijdstippen.
 Wanneer het object in de winterperiode (van herfst- tot voorjaarsvakantie) uit de stalling gehaald moet
worden, dient dit gemeld te worden voordat deze in de winterstalling gaat. Bij niet tijdig melden wordt €15,in rekening gebracht om het object uit de stalling te halen.
 Het object kan niet voor een service beurt in de winterperiode uit de stalling gehaald worden.
 Van 1 oktober t/m 31 maart zijn we op bovengenoemde tijdstippen niet altijd aanwezig. Voor terug brengen
in deze periode moet u een afspraak maken
 Het is huurder niet toegestaan zonder toezicht van verhuurder het object in of uit de stalling de plaatsen,
dan wel te verplaatsen binnen de stalling.
 Het is huurder niet toegestaan de stallingplaats geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of in gebruik
te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen
alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij aandrijfmotoren max ½ vulling van brandstoftank
 Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 Het is verboden in de stallingruimte te roken





Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden te verrichten
De stallingruimte wordt niet verwarmd.
Bij wijziging van uw persoonsgegevens wordt u verzocht dit tijdig aan verhuurder door te geven.

Aansprakelijkheid
 De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren
 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van zichzelf,
gezinsleden, personeelsleden of zijn gasten.
 Het betreden van de stallingruimte of parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 Objecten die op verzoek van huurden buiten de stallingruimte worden gebracht om te worden opgehaald,
staan voor eigen risico van huurder.
 De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, tijdens de duur van de stalling, aan het
object ontstane schade, van welke deze aard ook zijn. Ook niet voor diefstal, brand en/of vermissing. Het
object moet hiervoor zelf verzekerd zijn.
Betaling
 Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de nota.
 Indien huurder de huur niet tijdig betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder het recht
de wettelijke rente en alle kosten vanaf vervaldatum in rekening te brengen.
 Verhuurder heeft het recht om jaarlijks de huur aan te passen en zal daarvan de huurders voor 1
augustus van elk jaar in kennis stellen.
 Verhuurder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigd bedrag door
huurder is voldaan.
 Restitutie van huur is niet mogelijk
Geschillen
 Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 Geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter te Utrecht

Aldus overeengekomen en getekend;

Te……………………………………..op………………………………………….
Handtekening stallingseigenaar

Handtekening huurder

……………………………………….

……………………………………………

De Vliert VOF
Rijsbruggerweg 2
3981 HN Bunnik.
06-41518581
www.campingdevliert.nl

