Algemene Voorwaarden Caravanstalling Lingewaard
Artikel 1: inleiding
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) stallinghouder: Caravanstalling Lingewaard;
(b) de zaak: de tijdelijk te bewaren caravan en/of vouwwagen dan wel ander te bewaren object;
(c) stallingnemer: diegene die de zaak in bewaring heeft gegeven aan stallinghouder;
(d) de stalling(ruimte): de stalling van stallinghouder;
(e) het (parkeer)terrein: het (parkeer)terrein bij en rondom de stalling van stallinghouder;
(f) de stallingperiode: de periode dat de zaak in bewaring is bij de stallinghouder;
(g) de stallingprijs: de door stallingnemer verschuldigde vergoeding;
(h) de overeenkomst: de stallingovereenkomst.
1.2 Deze algemene voorwaarden van Caravanstalling Lingewaard zijn bij uitsluiting van (iedere) andere
algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst waar Caravanstalling Lingewaard
partij bij is, behoudens indien daarvan expliciet en schriftelijk wordt afgeweken. Het gebruik of van
toepassing zijn van andere algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De
overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het door Caravanstalling Lingewaard gedane aanbod,
door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier door stallingnemer. In de overeenkomst
verklaart stallingnemer een exemplaar van de Algemene voorwaarden van Caravanstalling Lingewaard
te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
Artikel 2: algemeen
2.1 Stallingnemer dient zich te allen tijde (onder meer bij het (terug)brengen en ophalen van de zaak) te
houden aan de openingstijden zoals deze hierna of op andere wijze door stallinghouder aan
eerstgenoemde is/wordt medegedeeld.
Openingstijden stalling:
- maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 20.00 uur (van mei tot en met oktober)
- maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 17.00 uur (van november tot en met april)
- zaterdag:
09.00 tot 12.00 uur
- zondag:
gesloten
Tijdens nationale erkende feestdagen zijn zowel het kantoor als de stalling van stallinghouder gesloten
en kan stallingnemer geen toegang tot de zaak krijgen. In de periode van 20 december tot en met 1
januari van enig jaar zijn het kantoor en de stalling alleen geopend op afspraak.
2.2 Stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan een bewaarneming, stallinghouder in het bezit te
(doen) stellen van de correcte en volledige naam, het adres, mailadres en het telefoonnummer van
stallingnemer, alsmede het merk, het type, de lengte en overige relevante gegevens van de zaak.
Tevens dient stallingnemer de volgende zaken te overleggen:
- kopie legitimatie;
- kopie kentekenbewijs;
- kopie verzekeringsbewijs.
Bij een wijziging van een van deze gegevens dient stallingnemer dit direct schriftelijk mede te delen aan
stallinghouder.
2.3 De stallingperiode vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de zaak door stallinghouder in
bewaarneming wordt genomen en loop tot het einde van dat kalenderjaar. Indien de zaak in de loop van
een maand in bewaring wordt genomen, is de stallingprijs voor de gehele maand verschuldigd.
2.4 De stallingperiode wordt telkens stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden verlengd met één
kalenderjaar, tenzij de overeenkomst door stallingnemer of stallinghouder uiterlijk twee maanden vóór
de volgende stallingperiode, schriftelijk aan de andere partij is opgezegd. Stallingnemer is verplicht om
de zaak uiterlijk op de laatste dag van de stallingperiode bij stallinghouder op te halen c.q. te
verwijderen, bij gebreke waarvan het stallinghouder is toegestaan dat voor rekening en risico van
stallingnemer te doen.
2.4a Tussentijdse cq. voortijdige beëindiging van de stallingperiode door stallinghouder is mogelijk, met
inachtneming van drie maanden opzegtermijn , ingaande vanaf het moment van schriftelijke
kennisgeving aan stallingnemer, uitsluitend in het geval stallinghouder de opstallen, cq. kavel(s) of
delen daarvan aan derden heeft verkocht.
2.5 Stallinghouder bepaalt de plaats van de zaak in de stalling en is bevoegd om de zaak binnen de stalling
te verplaatsen. Stallingnemer beschikt niet over een vaste plaats.
2.6 De bewaarneming van de zaak is persoonsgebonden en is zijdens stallingnemer niet overdraagbaar
aan een derde. Bruikleen van de zaak dan wel de stallingsruimte is niet toegestaan.
2.7 Zonder voorafgaande toestemming van stallinghouder is het stallingnemer niet toegestaan om zich
toegang te verschaffen tot en/of zich te bevinden in de stallingruimte van stallinghouder. Toegang is
uitsluitend toegestaan onder begeleiding van stallinghouder.
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2.8 Het is stallingnemer verboden zodanig te handelen en/of na te laten dat dit tot schade jegens (zaken
van) stallinghouder en/of (een) derde(en) leidt, of zou kunnen leiden.
2.9 Ten aanzien van handelen en/of nalaten van stallingnemer, dat op welke manier dan ook de veiligheid
van (zaken van) stallinghouder en/of (een) derde(en) in gevaar brengt, of zou kunnen brengen, kunnen
door stallinghouder zonder overleg en voor rekening en risico van stallingnemer, de noodzakelijke
voorzieningen worden getroffen.
Artikel 3: gebruiksregels
3.1 De stallingnemer kan de zaak brengen c.q. ophalen, mits deze ten minste 48 uur van tevoren en met in
achtneming van de hierboven bedoelde openingstijden, per e-mail ofwel per telefoon ofwel via de
website www.caravanstallinglingewaard.nl, de navolgende mededeling doet aan stallinghouder, zijnde:
de naam en deugdelijke aanduiding van de zaak, dag en tijdstip van het brengen dan wel ophalen van
de zaak, alsmede het kenteken en het merk van de zaak. Indien stallingnemer de zaak binnen 48 uur
wenst te brengen of op te halen wordt 20 euro in rekening gebracht.
3.2 Ten tijde van het ophalen van de zaak dient stallingnemer ofwel een daartoe bevoegd persoon zich te
kunnen legitimeren jegens stallinghouder, middels een geldig legitimatiebewijs. Zonder geldig
legitimatiebewijs wordt de zaak niet afgegeven.
3.3 Het is stallingnemer uitsluitend toegestaan om de zaak op het parkeerterrein te brengen of op te halen.
3.4 Stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan de stallingperiode de caravan, vouwwagen, boottrailer
dan wel andere zaak die met een disselslot beveiligd kan worden, te voorzien van een disselslot.
Tijdens de stallingperiode dient stallingnemer het navolgende te hebben verwijderd uit de zaak en
verwijderd te houden: (brand-) gevaarlijke, schadelijke, explosieve, verontreinigde en/of illegale stoffen
en/of zaken, waaronder gasflessen, zelfontbrandende producten/stoffen en dergelijke, en, bederfelijke
waren. De brandstoftank van oldtimers mag maximaal voor de helft gevuld zijn.
3.5 Het is stallingnemer verboden om de zaak zodanig te voorzien van beveiliging zoals sloten en/of
wielklemmen, dat het voor stallinghouder onmogelijk is om de zaak in de stallingruimte te verplaatsen.
In voorafgaand overleg met stallinghouder, kan stallingnemer gebruik maken van door stallinghouder
voorgeschreven disselsloten. Indien gedurende de stallingperiode een disselslot wordt gebruikt, dient
stallingnemer deze zelf bij het (terug)brengen op het parkeerterrein aan te brengen.
3.6 Het is stallingnemer niet toegestaan om zelf de zaak in de stallingruimte te (laten) verplaatsen.
3.7 Het is stallingnemer niet toegestaan om in de stalling onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te
(laten) verrichten.
3.8 Na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van stallingnemer, biedt stallinghouder de mogelijkheid om tijdens
de stalling vanaf 1 november tot en met 1 april, de accu van de zaak in conditie te houden.
Stallingnemer aanvaardt dat stallinghouder nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele
schade of kosten die voortvloeien uit voornoemde service van stallinghouder en vrijwaart stallinghouder
daartoe. De accuservice geschiedt tegen meerprijs.
3.9 Indien stallingnemer de zaak bij de stalling wenst op te halen, dan zal stallinghouder de zaak
klaarzetten op het parkeerterrein en indien gewenst door stallingnemer kan tegen een meerprijs gebruik
gemaakt worden van de wasservice van stallinghouder.
Artikel 4: betaling en tekortkoming
4.1 De door de stallingnemer aan stallinghouder verschuldigde stallingprijs is inclusief BTW en dient te worden
voldaan door middel van automatische incasso, contante of pinbetaling. De stallingprijs wordt berekend aan de
hand van de totale lengte alsmede de breedte van de zaak in centimeters, zoals dit volgt uit het kentekenbewijs
(volgens: afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig).
4.2 Stallingnemer is de stallingprijs voorafgaand aan de stallingperiode verschuldigd en dient tevens binnen
14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Stallingnemer is gedurende de stallingperiode de gehele stallingprijs
verschuldigd ook indien hij tijdelijk geen gebruik maakt van de stalling.
4.3 Stallingnemer is verplicht om alle betalingen uit hoofde van de stallingsovereenkomst tijdig en zonder
opschorting, verrekening en/of korting, te voldoen aan stallinghouder. Restitutie van reeds betaalde
stallingprijs vindt nimmer plaats. Het is stallingnemer eerst toegestaan de zaak op te halen of (terug) te
brengen alle verschuldigde betalingen volledig en onvoorwaardelijk zijn voldaan aan stallinghouder.
4.4 Het is stallinghouder toegestaan om stallingtarieven en stallingprijzen jaarlijks te wijzigen c.q. te
verhogen. Van een dergelijke wijziging zal stallingnemer voorafgaande aan de volgende stallingperiode
door stallinghouder in kennis worden gesteld, met inachtneming van 2 maanden voor ingang van de
nieuwe stallingperiode. Indien deze wijziging schriftelijk wordt afgewezen door stallingnemer jegens
stallinghouder, dan kan stallingnemer uiterlijk tot de aanvang van en tevens per de volgende
stallingperiode, de overeenkomst schriftelijk beëindigen.
4.5 Indien de stallingnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht onmiddellijk in
verzuim te zijn en is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente
conform artikel 6:119a BW over het totale verschuldigde bedrag verschuldigd. Indien de stallingnemer
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niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is hij over voornoemd bedrag de wettelijke rente
conform artikel 6:119 BW verschuldigd.
4.6 Indien stallingnemer zijn (betalings)verplichting niet tijdig en volledig nakomt, is hij gehouden alle
(incasso)kosten aan stallinghouder te voldoen.
4.7 Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een tekortkoming in de nakoming door
stallingnemer, stallinghouder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst
terstond te ontbinden. In dat geval is stallingnemer aan stallinghouder onmiddellijk vergoeding van alle
openstaande vorderingen, kosten en schade van stallinghouder, verschuldigd.
4.8 Stallinghouder is gerechtigd de zaak van stallingnemer onder zich te houden en afgifte op te schorten,
totdat stallingnemer al zijn verplichtingen jegens stallinghouder heeft voldaan, waaronder vergoeding
van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van stallinghouder.
4.9 Indien stallingnemer – na door stallinghouder per aangetekend schrijven te zijn aangemaand – zes
maanden na datum van dit aangetekend schrijven de verschuldigde betaling niet heeft voldaan aan
stallinghouder en tevens de periode van de overeenkomst waarop het verschuldigde bedrag betrekking
heeft, is verlopen, wordt stallingnemer geacht afstand te hebben gedaan van de zaak en heeft
stallinghouder het recht om de zaak van stallingnemer te (doen) verkopen. Stallinghouder heeft alsdan
het recht uit de opbrengst van deze verkoop de volledige vordering op stallingnemer, te verhalen.
Stallinghouder zal op eerste verzoek van stallingnemer de restantopbrengst voldoen.
4.10 In geval van faillissement of surseance van betaling van stallingnemer of daarmee gelijk te stellen
omstandigheden, heeft stallinghouder het recht de overeenkomst te ontbinden. Stallinghouder kan
besluiten de overeenkomst niet te ontbinden indien stallingnemer of diens bevoegde vertegenwoordiger
binnen redelijke termijn na vorenbedoelde gebeurtenis mededeelt dat hij de nakoming van de
overeenkomst wenst, in welk geval stallinghouder zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd is de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld een en ander
onverminderd het recht van overige aan stallinghouder toekomende rechten jegens stallingnemer en
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
4.11 In geval van faillissement of surseance van betaling van stallinghouder of daarmee gelijk te stellen
omstandigheden, zal de overeenkomst tussen stallinghouder en stallingnemer van rechtswege zijn
ontbonden, tenzij de stallinghouder of diens bevoegde vertegenwoordiger binnen redelijke termijn na
vorenbedoelde gebeurtenissen mededelen de nakoming van (een deel van) de overeenkomst te
wensen.
Artikel 5: aansprakelijkheid
5.1 De bewaarneming van de zaak is voor eigen rekening en risico van stallingnemer. De zaak wordt
bewaard in de stallingruimte welke voor onbevoegden is afgesloten. Het parkeerterrein is voorzien van
cameratoezicht.
5.2 Stallingnemer dient de zaak, inclusief toebehoren, afdoende en deugdelijk te verzekeren tegen
voorkomende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld schade, brand en diefstal. Stallinghouder heeft het
recht op inzage in de verzekeringspolis.
5.3 Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan de zaak en/of
stallingnemer en/of (zaken van) derden, behoudens in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld
zijdens stallinghouder. Indien stallinghouder toch aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien schade niet onder enige
dekking valt is stallinghouder niet aansprakelijk.
5.4 Stallingnemer is jegens stallinghouder aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die door
toedoen, waaronder tevens begrepen nalaten, van stallingnemer is toegebracht aan (zaken van)
stallinghouder en/of derden . Stallingnemer dient alle daaruit voortvloeiende kosten en schade
onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk te vergoeden aan stallinghouder.
5.5 Stallingnemer vrijwaart stallinghouder voorts van alle aanspraken van stallingnemer en/of van derden,
wegens brand, schade, verlies of anderszins.
5.6 In geval van overmacht is stallinghouder gerechtigd zijn verplichtingen jegens stallingnemer op te
schorten. Indien de periode van overmacht, langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen
bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden.
5.7 Indien stallinghouder bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk de verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan is stallinghouder gerechtigd voor dat deel afzonderlijk
een factuur te zenden aan stallingnemer en is laatstgenoemde daarvan betaling verschuldigd.
5.8 Indien stallingnemer (bij het terugnemen c.q. ophalen) niet tijdig kan beschikken over de zaak, al dan
niet door toedoen van stallinghouder, dan is stallinghouder nimmer en op geen enkele wijze
aansprakelijk of schadeplichtig jegens stallingnemer.
Artikel 6: geschillen
6.1 Op de tussen stallingnemer en stallinghouder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
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6.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, worden
berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.
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