Stallingvoorwaarden
Door het ondertekenen van deze overeenkomst bevestigt u akkoord te gaan met de stallingsvoorwaarden van Kwekerij Corstiaan
Oudijk B.V. te Moerkapelle (hierna: Stalling Jomajole).
Looptijd
De stallingsovereenkomst tussen u (hierna: de huurder) en Stalling Jomajole wordt aangegaan voor een bepaalde overeengekomen
duur (zie voorzijde van dit formulier). Het is niet mogelijk de overeengekomen duur tijdens de looptijd van het contract te wijzigen.
Tijdens deze periode kan de overeenkomst alleen tussentijds worden beëindigd door Stalling Jomajole. Indien hiervan sprake is zal een
opzegtermijn van twee maanden worden aangehouden.
Ook bij opzegging van de overeenkomst bij het einde van de looptijd moet een opzegtermijn van twee maanden worden
aangehouden.
Als de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. Indien een wijziging
van de huurperiode na afloop van het contract gewenst is kunt u dit voor het einde van het contract melden.
Tariefstelling
Het tarief wordt vastgesteld aan de hand van het breedste en het langste punt van het te stallen object. Hierin worden de dissel,
fietsenrek en eventuele andere uitsteeksels meegenomen.
De maximale hoogte van het stallingsobject is 3.05 meter.
Per categorie stallingsobjecten geldt een apart tarief, dat afhankelijk is van de duur van de stallingsovereenkomst. Dit tarief wordt
vastgesteld aan de hand van de bijgevoegde tabel.
De stallinghouder behoudt zich het recht voor het tarief jaarlijks te verhogen met de Consumenten Prijs Index (totale bestedingen),
zoals vastgesteld door het CBS.
Betaling
De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen te zijn door Stalling Jomajole.
Na verstrijking van de betalingstermijn wordt, zolang er nog geen volledige betaling is ontvangen, een pandrecht op het gestalde
voertuig gevestigd ten behoeve van de stallinghouder.
Na overschrijding van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. Stalling Jomajole zal vanaf dan de wettelijke rente over het
verschuldigde bedrag in rekening brengen, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
Tevens zullen alle kosten die gemaakt worden ter incasso van het openstaande bedrag, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke
kosten, worden verhaald op de huurder. Als de huurder in verzuim is, is het niet mogelijk het stallingsobject op te halen.
Ophalen en terugbrengen
Afhankelijk van de duur van de overeenkomst is vastgesteld hoe vaak het stallingsobject gedurende de huurperiode kosteloos kan
worden opgehaald en teruggebracht. Als dit aantal is overschreden zal per actie het dan geldende tarief in rekening worden gebracht.
Communicatie over het ophalen en terugbrengen tussen huurder en Stalling Jomajole vindt bij voorkeur per e-mail plaats.
Zowel het ophalen als het terugbrengen van het voertuig dient minimaal 48 uur van tevoren bekend te zijn bij de stallinghouder. Als
de afgesproken actie onverhoopt geen doorgang kan vinden dient huurder deze afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.
Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht.
Het is niet mogelijk de stalling te betreden. Als er spullen in de stallingsobjecten moeten worden geplaatst of uit de stallingsobjecten
verwijderd wordt dit gerekend als een ophaal/terugbrengactie. Het stallingsobject zal hiervoor uit de stalling worden gehaald.
Verzekering en risico’s
Stalling geschiedt geheel op eigen risico.
Huurder dient het stallingsobject zowel WA als Casco te verzekeren. Een afschrift van de polis dient op verzoek aan Stalling Jomajole te
worden overlegd.
De stallinghouder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het gestalde object indien dit te wijten is aan opzet of
grove schuld van Stalling Jomajole of bij haar werkzame personen.
Schade die ontstaat wanneer het object buiten de stalling is, dient bij terugbrengen schriftelijk te worden gemeld bij Stalling Jomajole.
Verkoopacties zijn niet toegestaan op het terrein van Stalling Jomajole.
Tijdens de stalling dienen alle brandgevaarlijke stoffen en materialen (bijv. gasflessen en accu’s) uit het stallingsobject verwijderd te
zijn.
Wegens veiligheidsreden is het verplicht om gedurende de stalling een disselslot op de caravan te voeren. Hiervan dient Stalling
Jomajole over een sleutel te beschikken.
Op zon- en officiële feestdagen is de stalling gesloten en heeft u geen toegang tot het gestalde object.
Op de voorzijde van dit formulier is een formulier opgenomen voor de registratie en omschrijving van het object, alsmede een tabel
met de gehanteerde tarieven bij aanvang van de overeenkomst.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Stalling Jomajole
Aanvraag formulier
Naam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail adres:
Kenteken:
Soort stalobject:

Vouwwagen / caravan / aanhangwagen / kar / boot / auto

Merk:
Type:
Lengte:
Breedte:
Sleutel:

Ja / Nee

Stallingperiode:
Tarief per strekkende. mtr.
Factuur digitaal ontvangen:

Ja / Nee

Datum:
Datum 1e aflevering:
Klantnummer:
Akkoord met
stallingvoorwaarden?

Handtekening Stalling Jomajole

Ja / Nee

Handtekening huurder

