STALLINGSCONTRACT CARAVAN/KAMPEERAUTO
Op beide contracten moeten de originele handtekeningen van koper en verkoper worden geplaatst.
Lees het contract goed door en teken daarna pas. Wat partijen aankruisen zal tussen partijen bindend zijn.______
1. partijen___________ A. houder van stalling__________________________________________________
(handels-)naam_______ Van Zutphen Vastgoed BV_______________________________________________
straat + huisnummer___ De Kil 46 - 48_________________________________________________________
postcode + woonpl.____ 8255 RR SWIFTERBANT_______________________________________________
telefoonnummer_______ 0321-322457___ telefaxnummer___0321-322270_____________________________
B. gebruiker van stalling (=eigenaar caravan of kampeerauto)__________________
Naam + voornamen____ _____________________________________________________________________
Straat + huisnummer___ _____________________________________________________________________
Postcode + woonplaats_ _____________________________________________________________________
Telefoonnummer______ _____________________telefaxnummer____________________________________
Ondergetekenden: A. houder van de stalling, hierna genoemd 'de stallinghouder' en B. gebruiker van de stalling
hierna genoemd 'bewaargever' verklaren deze stallingovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende
bepalingen en voorwaarden.
2. stallen____________ _____________________________________________________________________
Partijen zijn overeengekomen dat de stallinghouder zich tegenover de bewaargever verbindt om tegen betaling, het
hieronder omschreven kampeermiddel te bewaren en dit na afloop van de stallingperiode terug te geven in de staat
waarin de stallinghouder dit ontving, behoudens normale achteruitgang wegens stilstand.
Merk/type___________ _____________________________________________________________________
Chassisnummer_______ _____________________________________________________________________
Is er schade bij aanvang van de stallingperiode? O nee O ja
Aanwezige schade bij aanvang huurperiode_____________________________________________________
Aan inboedel/toebehoren _____________________________________________________________________
Aan buitenzijde (in tekening aangeven)

_______________________________________________________

3. Stallingperiode___________________________________________________________________________
aanvang_____________ ______-______-__20_________om_____________________________________ uur
en eindigt op_________

______-______-__20_________om______________________________________uur

Bij teruggave van het kampeermiddel tijdens de stallingperiode op verzoek van de bewaargever:
O

eindigt het stallingcontract op de overeengekomen datum en tijdstip waarop het kampeermiddel ter
beschikking wordt gesteld

O

wordt het stallingcontract voortgezet tot de aangegeven einddatum. Daarbij neemt de bewaargever het
volgende in acht:

-

een verzoek tot tussentijdse teruggave wordt minimaal ________ werkdagen vóór de datum waarop
het kampeermiddel beschikbaar moet worden gesteld, kenbaar gemaakt bij de stallinghouder.
Bij terugave wordt overeengekomen op welke datum en tijdstip bewaargever het kampeermiddel terug
in bewaring geeft aan de stallinghouder
De bewaargever voldoet de eventuele extra kosten, zijnde EUR_____ per keer, voor tussentijdse
teruggave en het opnieuw in bewaring nemen door stallinghouder.

4. prijs en betaling___________________________________________________________________________
inclusief verzekeringspremie en evt.
stallingprijs totaal EUR ________ omzetbelasting
bedrag in letters
zegge ______ _________________________________________________________________________euro
Alle kosten die niet zijn inbegrepen dienen vermeld en gespecificeerd te worden onder punt 7. Nadere afspraken.
Vooruitbetaling_ ____________________________________________________________________________
Restantbetaling
Te voldoen____ O bij aanvang van de stallingperiode
O vóór

-

- 20_________

O in termijnen van EUR__________
Op de vervaldata________________
_____________________________
Betalingswijze

O bankrekeningnummer stallinghouder
62.49.26.583
O contanten____________________
O_____________________________

5. preventie en verzekering____________________________________________________________________
beveiliging_________________________________________________________________________________
O geen speciale beveiliging __________________________O omheind, afsluitbaar terrein___________________
O afsluitbare loods, garage, schuur of andere overdekte ruimte__________________________________________
O terrein of stallingruimte voorzien van alarminstallatie_______________________________________________
O_________________________________________________________________________________________
verzekering________________________________________________________________________________
O

stallinghouder beschikt over een verzekering die dekking biedt bij schade (incl. brand en diefstal) aan het
kampeermiddel tijdens de stalling

O

bewaargever beschikt over of zorgt voor een (casco) verzekering voor het kampeermiddel die dekking biedt
bij schade (incl. diefstal en brand) aan het kampeermiddel tijdens de stalling

O

de (casco)verzekering voor het kampeermiddel geeft in de polis een aantal verplichte veiligheidsmaatregelen
aan die tijdens de stallingperiode van belang zijn (bijv.: gebruik van disselslot of wielklem) te weten:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
6. toepasselijk recht en geschillenbeslechting____________________________________________________
De overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door
beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.
De algemene voorwaarden zijn 09-12-2005 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Lelystad.
7. nadere afspraken__________________________________________________________________________
Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid met de voorwaarden van dit contract: _________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. ondertekening____________________________________________________________________________
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: huurder en verhuurder zetten op beide contracten
een originele handtekening)
Datum________ ____________________________________________________________________________
plaats ________ ____________________________________________________________________________
handtekening stallinghouder___________________________

handtekening bewaargever___________

___________________________________________________

__________________________________

Na ondertekening behoudt ieder der partijen één exemplaar.

