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De jaarstalling gaat in per 1 september en loopt tot en met 31 augustus van het daarop volgend jaar
en dient vooraf betaald te worden.
Restitutie van de huur is niet mogelijk tenzij hier vooraf afspraken over zijn gemaakt.
Betaling binnen 30 dagen onder vermelding van factuurnummer en naam.
Het stallen en het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.
Voor verzekering dient de eigenaar van het gestalde object zorg te dragen.
Er mag in of bij de caravanstalling niet gerookt worden.
De stalling is op zon- /en feestdagen gesloten.
Het terugbrengen en halen van uw object kan alleen op afspraak, gedurende de openingstijden.
Gasflessen en andere brandbare/gevaarlijke stoffen mogen niet in de stalling worden achtergelaten.
Bij overtreding van deze regel bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
Accu’s met beide polen ontkoppelen.
Het is uitsluitend toegestaan uw eigen bezit te verplaatsen met medewerking van de stallinghouder.
De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal,
verlies of tenietgaan of welke schade dan ook, die zich zou voordoen tijdens het stallen.
Het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te ondernemen.
Reparaties en verkoop zijn niet toegestaan in de stalling.
De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden houdt zich het recht voor de stallingsplaats te beëindigen.
De overeenkomst wordt automatisch verlengd met een jaar, tenzij één van de partijen een maand
voor afloop van de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzegt.
Caravans (inclusief dissel) mogen niet langer zijn dan 6.00 meter en niet breder dan 2.20 meter.
De overeenkomst wordt voortgezet met een andere caravan van dezelfde stallinggebruiker.
Reeds betaalde stallingkosten worden volledig verrekend, mits uw andere caravan niet groter is dan
uw huidige caravan. Als dit het geval is kunnen wij uw stallingsplaats niet garanderen.
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