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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, betalingstermijn 30 dagen na de factuurdatum.
Het stallingsrecht wordt automatisch verlengd met een jaar, tenzij één van de partijen een maand
voor afloop van het stallingsjaar schriftelijk of per e-mail opzegt.
Voor het aanvragen van stallingsrecht mag de caravan inclusief dissel en evt. accessoires niet
langer zijn dan 6.00 m en niet breder dan 2.20 m.
Restitutie van de betaalde stallingsvergoeding is niet mogelijk tenzij hier specifieke afspraken
over zijn gemaakt.
Het stallingsrecht is persoonsgebonden en object gebonden en is alleen met goedkeuring van de
stallinghouder overdraagbaar.
Het stallingsrecht wordt voortgezet als de caravan wordt vervangen. Voorwaarde is wel dat deze
niet groter mag zijn dan 6.00 m bij 2.20 m, anders vervalt het stallingsrecht.
De stallingsgebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallingshouder
wordt bepaalt, dus geen vaste plaats.
Het stallen en het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
Voor een risicoverzekering dient de eigenaar van het gestalde object zelf zorg te dragen.
De stallinghouder zelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor risicodekking voor welke
schade dan ook aan het gestalde object en voor eventuele gevolgschade, tenzij de stallinghouder
terzake van de schade opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden verweten.
De stallinghouder of zijn rechtverkrijgende aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal,
verlies of tenietgaan of welke schade dan ook, die zich zou kunnen voordoen of zich heeft
voorgedaan tijdens het stallen en tijdens het verplaatsen van het object, zowel aan het eigen
object als aan objecten van andere stallinggerechtigden.
Het ophalen en terugbrengen van uw object kan alleen op afspraak.
Het ter stalling aangeboden object moet voorzien zijn van goede handgrepen, ‘n goed neuswiel
en geschikt zijn om te kunnen verplaatsen.
Het is uitsluitend toegestaan uw eigen object te verplaatsen met vooraf verkregen instemming en
met medewerking van de stallinghouder.
Het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopactiviteiten te verrichten en/of
reparaties uit te voeren.
Er mag in of bij de Caravanstalling niet gerookt worden, bij overtreding bent u aansprakelijk voor
alle eventuele schade en kosten.
Gasflessen en andere brandbare/gevaarlijke stoffen mogen niet in het object en in de stalling
worden achtergelaten, van de in het object aanwezige Accu’s moeten beide polen ontkoppeld
zijn. Bij overtreding bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten.
Wanneer de stallinggerechtigde zich niet houdt aan een of meer van de bovenvermelde
Stallingsvoorwaarden is de Stallinghouder gerechtigd het stallingsrecht te ontzeggen en de
veroorzaakte kosten op de eigenaar van het object te verhalen.

