ALGEMENE VOORWAARDEN CARAVANSTALLING MULDER OLDEBROEK.
Algemene voorwaarden Caravanstalling

Geldigheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten betreffende het
stallen van objecten bij Caravanstalling Mulder Bovenstraatweg 74 80296 PG Oldebroek KvK
nr. 08718337. Hierna te noemen stallinghouder.
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling
Mulder uit Oldebroek als stallinghouder van de stallingsruimte optreedt.
Huurder is een ieder die enig object stalt bij Caravanstalling Mulder uit Oldebroek.
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met
ons overeengekomen te worden.
Door het stallen en plaatsen van u object aanvaardt huurder met deze algemene
voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
2. Stallingovereenkomst
De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en daarna
jaarlijks verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijke opzegging minimaal 2 maanden voor aanvang
van het nieuwe stallingsjaar door een der partijen. Als u niet opzegt loopt u contract door.
3. Betaling
De betaling van de overeengekomen stallingprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De stalling geldt voor een termijn van 12 maanden. Indien de betaling niet binnen 8 dagen na
aanvang van het stallingjaar door de verhuurder is ontvangen is de huurder van rechtswege
in verzuim en vanaf deze datum een rente van 5 % per
maand verschuldigd voor het nog openstaande bedrag. Wanneer geen betaling door
de huurder wordt verricht zullen alle te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder komen.
Zegt u het contract op voor de einddatum hebt u geen recht op resitutie.

4. Tarieven
De tarieven zijn per vierkante meter van het totale object, per jaar en inclusief btw. De
stallinghouder behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks aan te passen.

5. Brengen en halen van het gestalde object.
72 uur van te voren melden per mail of telefonisch als u het gestalde object brengt of haalt.
Bij de prijs inbegrepen is een maximaal van 3 keer halen en brengen.

6. Aansprakelijkheid
Behoudens de algemene geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is
Caravanstalling Mulder niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan
ook direct of indirect aan roerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de
huurder als bij derden. Eén en ander behoudens door de huurder te bewijzen
opzet of grove schuld van Caravanstalling Mulder. Huurder is aansprakelijk
voor de schade, welke door hem of degene, die met hem of zijnentwege in de
stallingruimte verblijven, worden toegebracht aan zaken die aan caravanstalling Mulder of
derden toebehoren. Huurder dient alle kosten van herstel, samenhangende met en/of
voortvloeiende uit de hierboven omschreven aansprakelijkheid te dragen en op eerste
verzoek te voldoen. De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object te
verzekeren. Het gestalde object staat gestald geheel op eigen risico van de huurder.
De huurder verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke
toestemming van de stallinghouder.
7. Gebruiksvoorwaarden
Caravanstalling Mulder dient er voor zorg te dragen, dat huurder voor zijn object een goede
stallingsplaats krijgt. Zij zorgen ervoor dat u object tijdig klaar staat om op te halen .De
huurder zorgt ervoor dat er geen gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve
stoffen in of bij het gestalde object aanwezig zijn
8. Aanvullende service
Wij kunnen het gestalde object voordat u het komt afhalen voor u schoon maken doormiddel
van de waterslang en de bandenspanning controleren.
Deze service kost u 3.00 euro per keer.
9 In de periode van 1 november t/m 31 maart (winterstalling)
In deze periode is het niet mogelijk om in u caravan te komen om er spullen uit te halen of in
te brengen omdat dan de caravans, vouwwagens en andere objecten dicht op elkaar staan
gestald als u caravan bij voorbeeld achter in staat moeten wij eerst alle objecten verplaatsen
Dit gaan we dus niet doen.
Ons stallings adres is:
Caravanstalling Mulder
Bovenstraatweg 74
8096 PG oldebroek
0525-631199.
06-26799169.
Mail: info@campingdelijsterbes.nl.
Website www.campingdelijsterbes.nl (zie kopje caravanstalling voor verdere info)
Opgemaakt 26-05-2017 Oldebroek
Verhuurder.
Caravanstalling Mulder.
Gerrit en Ina Mulder
Bovenstraatweg 74.
8096 PG Oldebroek.
0525-631199
Handtekening: Gerrit Mulder

Naam huurder:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon nummer:
Handtekening:

