Huisregels stalling
-Stalling is gesloten van 1 november tot 1 maart.
-Wilt u uw caravan eerder ophalen, dan horen wij dit graag van u als uw de caravan voor
stalling brengt. Uiterlijk in de maand september.
-Als u uw voertuig tussen 1 maart en 1 april wilt ophalen, dan stellen wij het op prijs als u dit
bij het brengen meldt aan ons. Dan houden wij hier rekening mee bij het plaatsen van uw
voertuig.
-Indien u uw voertuig wilt halen, dient u dit uiterlijk 2 dagen van te voren telefonisch te
melden.
-De stallingsprijs is per strekkende meter per jaar, afhankelijk van de breedte-categorie (incl.
dissel, fietsenrek en luifel).
-Bij het aanbieden van uw voertuig voor stalling, dienen de accu ontkoppeld te worden en de
gasflessen te zijn verwijderd.
-Toegangspoort is van 21:00-07:30 uur gesloten.
-Dissel slot is niet toegestaan.
-Op zondag zijn wij gesloten.
Hieronder nog een aantal punten om niet te vergeten;
-Bij huurachterstand is het niet mogelijk de caravan, vouwwagen, boot met trailer, auto uit
de stalling te halen.
-De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling. Welke door de
stallinghouder word bepaalt, dus geen vaste plaats.
-Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde is niet toegestaan.
-De stallinggebruiker is verplicht om evt. aanwezige GASFLESSEN uit een caravan,
vouwwagen of boot te verwijderen. Bij niet voldoen hieraan zullen alle voortvloeiende
kosten ( bij brand en explosiegevaar) voor de stalling gebruiker zijn.
-De stallinggebruiker is verplicht het object zelf te verzekeren tegen schade die is ontstaan
door brand, diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging of welke schade ook aan het gestalde
object inclusief toebehoren.
-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 hem moverende reden. Stallinggebruiker geeft de stallinghouder hierbij
toestemming het gestalde object in of uit de stalling te plaatsen.
-De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor de schade aan het gestalde object, ongeacht
op welke wijze schade mocht zijn ontstaan, tenzij stallinghouder terzake opzet of opzet
grenzende schuld kan worden verweten.

