Stallinghouder
Van der Vleuten Opslag-Verhuisbox.nl
Kromme Haagdijk 28
5706 LM HELMOND
Bewaargever
Naam: ...................................................
Bedrijfsnaam: ...................................................
Adres: ...................................................
Postcode: ...................................................
Woonplaats: ...................................................
Telefoon: ...................................................
GSM: ...................................................
Email: ...................................................
Stalling object
Type object: ...................................................
Merk: ...................................................
Kenteken …………………………..
Stallingperiode
* Aanvang stallingjaar: .......................................... (dd-mm-jjjj)
* De stallingperiode is minimaal een jaar en wordt daarna jaarlijks stilzwijgend
verlengd met een jaar, tenzij schriftelijke opzegging twee maanden voor aanvang van
het nieuwe stallingjaar door een der partijen.
Stallingprijs (incl. btw)
Aanhanger, vouwwagen:

Totale Lengte x Breedte =................. X € 40,- = € ....................

Tour caravan:

Totale Lengte x Breedte =................. X € 40,- = € ....................

Boot op trailer max hoogte 3,50 mtr :

Totale Lengte x Breedte = ............... X € 40,- = € ....................

Motor

Aantal

...................... X € 80,- = € ....................

Voor het gebruik van elektriciteit (opladen) wordt € 20 per jaar in rekening gebracht;
Ski / Bagage koffer

Aantal

...................... X € 30,- = € ....................

Winterbanden (set 4 stuks)

Aantal sets

...................... X € 30,- = € ...................

betaalgegevens, totaal bedrag overmaken minimaal 2 weken voor aanvang
stalling.
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Halen & brengen
* Het halen en brengen dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip.
* De bewaargever is verplicht om voor stalling gasflessen en/of andere gevaarlijke
stoffen uit het object te verwijderen.
* minimaal 1 dag van te voren aan te geven.
Verzekering
De bewaargever beschikt over of zorgt voor een (casco)verzekering voor het
stallingobject die dekking biedt bij schade (incl. diefstal en brand) aan het object
tijdens de stalling.
Naam verzekeraar: ......................................... Polisnummer: .......................................
Aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies,
diefstal of vermissing van zaken welke zich in en om het gestalde object bevinden of
daar zijn aangebracht, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van
de verhuurder of diens personeel. De huurder dient het gestalde object en al hetgeen
zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur der
overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies en beschadigen.
Ondertekening
Stallinghouder verklaart hierbij na ondertekening van de bewaargever een
overeenkomst aan te gaan voor een periode genoemd onder stallingperiode,
waarbij de stallinghouder, overdekte stalling biedt aan het stallingobject
voor een stallingprijs. De bewaargever verklaart hierbij akkoord te gaan.
Datum: ...................................
Plaats: ...................................
Handtekening bewaargever:

......................................................................

Datum: ...................................
Plaats: ...................................
Handtekening Stallinghouder: ......................................................................
Van der Vleuten Opslag-Verhuisbox.nl
Kromme Haagdijk 26
5706 LM HELMOND
Tel. +31 (0) 492526825
Bankrelatie: RABOBANK
IBANnr.: NL 86 RABO 0178 0142 65
BIC CODE RABONL2u
Rek.nr. 17.80.14.265
K.v.K. Eindhoven 17090057
BTW nr.: NL166225198 B02
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