VOORWAARDEN STALLING

1.

Indien men het gestalde object ter beschikking wil hebben, moet dit ong. 3 dagen van tevoren
telefonisch of per email kenbaar zijn gemaakt, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.
(Info zie voorzijde van dit contract).

2.

Indien de bewaargever gedurende de winterperiode tijdelijk over het gestalde object wil
beschikken, dient hij dit bij aanvang van het stallingseizoen kenbaar te maken. Voor de te
verrichten werkzaamheden betaalt hij € 25,00 op de datum van ondertekening van het
contract. In alle andere gevallen wordt uurtarief berekend. Houd rekening met de tijdelijke
sluitingen van de stalling welke op de voorzijde van dit contract zijn vermeld.

3.

De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend met een zelfde periode verlengd. Deze periode
loopt voor jaarrond stalling van 1 juli t/m 30 juni en voor het winterseizoen van 1 oktober t/m
31 maart, tenzij anders is overeengekomen.

4.

Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits een opzegtermijn van een
maand in acht wordt genomen. Het gestalde object dient uiterlijk op de contractvervaldatum
door de bewaargever van de stallingsplaats verwijderd te zijn.

5.

Indien de bewaargever de overeenkomst in de loop van de onder 3. genoemde periode
opzegt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

6.

Het stallingrecht is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

7.

De bewaargever is verplicht het object zelf te verzekeren tegen brand, diefstal of andere
schadeoorzaken, alsmede tegen wettelijke aansprakelijkheid jegens derden.

8.

De bewaarnemer behoudt zich het recht voor om het gestalde object te verplaatsen als dat
naar zijn oordeel noodzakelijk is. Daartoe dient het gestalde object niet op slot te staan.

9.

De bewaarnemer sluit alle aansprakelijkheid uit, met inbegrip van de schade die voortkomt uit,
al dan niet met toestemming van de bewaarnemer, verrichte zelfwerkzaamheden door of
namens de bewaargever. De bewaarnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is
ontstaan door diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging of welke schade dan ook aan het
gestalde object, inclusief toebehoren.

10.

Alle werkzaamheden aan het gestalde object of toebehoren mogen uitsluitend door de
bewaarnemer worden verricht, tenzij de bewaarnemer uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden door bewaargever zelf.

11.

Gasflessen en/of licht ontvlambare (vloei-)stoffen dienen verwijderd te zijn uit het gestalde
object.

12.

Achter het voorraam van uw gestalde object dient u altijd uw naam te vermelden en wanneer
u het object het volgend jaar weer nodig heeft.

13.

Alle handelingen en bewegingen op het stallingsterrein worden door middel van een
camerasysteem vastgelegd. Dit ter beveiliging van uw en onze objecten. Stallingnemer
verklaart hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

14.

Hiermee zijn eventueel eerder afgesloten overeenkomsten vervallen.

