Voorwaarden stallingscontract
A. Bewaring
Het te stallen object wordt uitsluitend gestald op het bedrijfsterrein van Van der Pol
Taxivervoer B.V. Er is toezicht op het terrein, echter geen permanente bewaking. Het hek
gaat in de avond op slot, gedurende de nacht.
Gebruiker kan te allen tijde het object terugnemen van de stallinghouder. Indien het
stallingscontract eindigt tijdens de looptijd van deze overeenkomst, is de gebruiker de
volledige stallingskosten verschuldigd.
B. Verplichting stallinghouder
De stallinghouder neemt het te stallen object op de afgesproken datum en tijdstip in
bewaring en stelt het te stallen object op afgesproken datum en tijdstip ter beschikking van
de gebruiker. De stallinghouder neemt de zorg van een goed stallinghouder bij bewaring van
het object in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd
kunnen worden ter voorkoming van schade aan het object.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker van de stalling worden uitsluiten bewaard ten
behoeve van de te voeren administratie voor het bedrijf.
C. Verplichting gebruiker stalling
De gebruiker van de stalling bezorgt het object op afgesproken datum en tijdstip en haalt het
terug op afgesproken datum en tijdstip. Gasflessen en andere schadelijke stoffen worden
verwijderd uit het te stallen object.
Gebruiker stalt het object op eigen risico. Stallinghouder raadt met klem aan zorg te dragen
voor een verzekering die schaden dekt die tijdens de stallingsperiode kunnen ontstaan. De
stallinghouder is in geen enkel geval aansprakelijk voor ontstane schade.
De gebruiker draagt zorg voor betaling van de stallingsgelden bij aanvang van de
stallingsperiode. Bij gebruik van een jaarplaats mag de gebruiker maximaal één auto per
keer stallen en maximaal twee verschillende kentekens, welke op naam staan van de
gebruiker. Deze kentekens worden vooraf kenbaar gemaakt aan de stallinghouder.
D. Niet nakomingen
Komt gebruiker van de stalling zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na, dan kan de
stallinghouder de overeenkomst ontbinden, tenzij het een tekortkoming van geringe aard is.
De stallinghouder kan een schadevergoeding eisen wanneer gebruiker schade veroorzaakt,
tenzij er sprake is van overmacht.
E. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Tips: laat geen waardevolle spullen achter in het te stallen object. Zelfs met een verzekering
is niet altijd alle schade gedekt.
In geval van kampeermiddelen:
Check of uw WA verzekering ook tijdens stalling dekt.
Maak een lijst van de spullen die achterblijven in uw kampeermiddel.

