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Overeenkomst van stalling en huur (per 01-08-2022) 

 

1. De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in een stalling, welke door de stallinghouder wordt 

bepaald, dus geen vaste plaats.  

2. De stalling geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens, voor 

dezelfde periode waarvoor zij is aangegaan, stilzwijgend verlengd. Enig onderverhuur in welke vorm dan 

ook is niet toegestaan.  

3. De betaling van de stallinghuur dient per vooruitbetaling plaats te vinden. Bij huurachterstand is het 

niet mogelijk de caravan, vouwwagen of boot met trailer uit de stalling te halen.  

4. De opzegging van deze overeenkomst dient minstens één maand vóór het einde van de lopende 

contractduur plaats te vinden telefonisch of per e-mail. Er wordt geen restitutie gegeven bij tussentijdse 

opzegging.  

5. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan 

het gestalde zijn niet toegestaan.  

6. De stallinggebruiker geeft de stallinghouder ten minste 1 volle werkdag (woe en za gelden als halve 

werkdag!) de tijd om de caravan, vouwwagen of boot voor te bereiden voor ophalen (zon- en feestdagen 

gelden niet als werkdag). Voor terugbrengen geldt: ten minste één dag van tevoren doorgeven.  

7. Uw caravan, vouwwagen of boot ophalen en/of terugbrengen is op afspraak mogelijk van 15 maart t/m 

31 oktober: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 13.30 | 16.30 – 19.00; woensdag 08.30 – 

12.00; zaterdag 08.30 – 13.00. Zon- en feestdagen gesloten. Wanneer u geen afspraak maakt en dus op de 

bonnefooi langskomt, neemt u het risico om voor een gesloten hek te staan. Check de website voor meer 

info.  

8. Van 1 november t/m 14 maart is de stalling gesloten, en kan er geen caravan, vouwwagen of boot 

worden opgehaald. 

9. Het in en uit de stalling plaatsen van het gestalde object geschiedt uitsluitend door de stallinghouder, 

hetzij in opdracht van de stallinggebruiker, hetzij op eigen initiatief van de stallinghouder om een hem 

moverende reden. Stallinggebruiker geeft stallinghouder hierbij toestemming om naar eigen goeddunken 

het gestalde object in of uit de stalling te plaatsen.  

10. De stallinggebruiker is verplicht om alvorens het object ter stalling wordt aangeboden; eventueel 

aanwezige gasflessen uit een caravan, vouwwagen of boot te verwijderen en een eventueel aanwezige 

accu van een mover te verwijderen of los te koppelen zodat er geen spanning meer op staat. Bij niet 

voldoen hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.  

11. De stallinggebruiker verklaart zich akkoord dat het stallen van het object geschiedt op eigen risico. Het 

is aan de stallinggebruiker zelf om het ter stalling aangeboden object te verzekeren. De stallinghouder is 

nimmer aansprakelijk voor schade aan het gestalde object, ongeacht op welke wijze deze schade mocht 

zijn ontstaan, tenzij stallinghouder terzake van de schade opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden 

verweten.  

12. De huurprijs is geïndexeerd. Aangehouden wordt de prijsindex van de Kamer van Koophandel. 

 


