
  

 

 

 

 

 

 

 

STALLINGSOVEREENKOMST 

 

DE ONDERGETEKENDEN 

 

1. De besloten vennootschap CampersMaastricht BV, gevestigd te (6222 NS) 

Maastricht aan de Galjoenweg 49, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

besloten vennootschap Rincon BV, die op haar beurt weer wordt vertegenwoordigd 

door de heer B. van de Sande (hierna: "Stallinghouder"), 

 

en 

 

2. ________________________, wonende te ________________________  

(hierna: "Bewaargever"). 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

 

Artikel 1 - Het stallingsobject 

 

1.1 Partijen komen overeen dat de Stallinghouder zich tegenover de Bewaargever 

verbindt om tegen betaling, het hieronder omschreven stallingsobject te bewaren: 

 
Merk/type: ________________________ 

Bouwjaar: ________________________ 

Chassisnummer: ________________________ 

Kenteken: ________________________ 

 

Artikel 2 - De stallingsperiode  

 

2.1 Deze stallingsovereenkomst gaat in op ________________________ 

 

Paraaf Stallinghouder: 

Paraaf Bewaargever: 

 



  

 

en wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, derhalve eindigend op 

________________________ . 

 

2.2 Na het verstrijken van de in artikel 2.1 genoemde periode wordt deze 

stallingsovereenkomst behoudens beëindiging van deze stallingsovereenkomst door 

opzegging in overeenstemming met artikelen 2.3 en 2.4 voortgezet voor 

aansluitende perioden van 12 maanden. 

 

2.3 Beëindiging van deze stallingsovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het 

einde van de lopende stallingsperiode met inachtneming van een termijn van 2 

maanden.  

 

2.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden, dat wil zeggen per aangetekend 

schrijven of per e-mail. 

 

Artikel 3 - De stallingsprijs 

 

3.1 De aanvangsstallingsprijs bedraagt op de ingangsdatum EUR __________________ 

inclusief btw per 12 maanden.  

 

3.2 Bewaargever heeft aangegeven wel/geen gebruik te willen maken van stroom in de 

stallingsruimte voor het druppelladen van accu's. Indien Bewaargever heeft 

aangegeven of in de toekomst schriftelijk aangeeft dat hij hiervan gebruik wil 

maken, dan is Bewaargever hiervoor een vergoeding verschuldigd van EUR 40,- 

inclusief btw per 12 maanden.  

 

3.3 De stallingprijs en de eventuele vergoeding voor het gebruik van stroom is door 

Bewaargever per stallingsperiode van 12 maanden bij vooruitbetaling verschuldigd. 

Stallinghouder zal binnen een week na de ingangsdatum of ingeval van een 

verlenging binnen een week na het verstrijken van de vorige stallingsperiode, een 

factuur aan Bewaargever sturen. Bewaargever dient deze factuur uiterlijk binnen 14 

dagen na de dagtekening van de factuur te voldoen. Dit geldt tevens indien 

Bewaargever op dat moment het stallingsobject niet in de stallingsruimte stalt.  
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3.4 Indien Bewaargever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen de factuur 

voldoet, is Bewaargever aan Stallinghouder een direct opeisbare niet voor matiging 

vatbare boete verschuldigd van EUR 12,- per week dat Bewaargever de factuur 

onbetaald laat met een maximum van EUR 240,-, onverminderd het recht van 

Stallinghouder op buitengerechtelijke incassokosten. 

 

3.5 De stallingsprijs en de eventuele vergoeding voor het gebruik van stroom wordt 

jaarlijks (steeds 12 maanden na de ingangsdatum) geïndexeerd op basis van de 

wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 

reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). De stallingsprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de 

stallingsprijs leidt tot een lagere stallingsprijs dan de laatst geldende. 

 

3.6 Stallinghouder heeft te allen tijde het recht om gebruik te maken van zijn 

retentierecht indien en voor zover Bewaargever de verschuldigde stallingskosten en 

de eventuele vergoeding voor het gebruik van stroom niet of niet geheel heeft 

voldaan. 

 

Artikel 4 - De bewaring  

 

4.1 Het stallingsobject heeft geen vaste plaats in de stallingsruimte. 

 

4.2 De stallingsovereenkomst heeft enkel betrekking op het stallingsobject zoals 

omschreven in artikel 1 van deze stallingsovereenkomst. Het is Bewaargever dan 

ook niet toegestaan om in de stallingsruimte een ander object dan het in artikel 1 

genoemde stallingsobject op grond van deze stallingsovereenkomst te stallen. Ook 

is het Bewaargever niet toegestaan de stallingsovereenkomst over te dragen aan 

derden.  

 

4.3 Bewaargever kan gedurende de looptijd van de stallingsovereenkomst het 

stallingsobject terugnemen van Stallinghouder. Voor het ophalen dient er minimaal 

2 werkdagen van te voren (bij voorkeur eerder) een afspraak te worden gemaakt 

met Stallinghouder. 
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4.4 Indien Bewaargever het stallingsobject vaker dan 5 keer per stallingsperiode van 12 

maanden ophaalt en brengt, dan zal Stallinghouder hiervoor vanaf de 6e keer per 

keer EUR 10,- in rekening te brengen.  

Artikel 5 - Verplichtingen Bewaargever  

 

5.1 Bewaargever is gehouden om tijdens de stalling de aanwijzingen van Stallinghouder 

op te volgen.  

 

5.2 Het is Bewaargever niet toegestaan om zich zonder uitdrukkelijke toestemming van 

Stallinghouder toegang tot de stallingsruimte te verschaffen. Het is Bewaargever 

dus uitdrukkelijk verboden om zelf het stallingsobject (of zich in het stallingsobject 

bevindende objecten) van de stallingsplaats te halen dan wel naar de stallingsplaats 

terug te brengen. 

 

5.3 Ook is het Bewaargever verboden om op de stallingsplaats onderhouds- of 

reparatiewerkzaamheden aan het stallingsobject te (laten) verrichten. 

 

5.4 Bewaargever is verplicht om zorg te dragen voor een verzekering voor het 

stallingsobject die dekking biedt bij schade (inclusief schade als gevolg van brand 

en diefstal) aan het stallingsobject tijdens de stallingsperiode. Tevens is 

Bewaargever verplicht het stallingsobject te voorzien van een door zijn verzekeraar 

goedgekeurd slot. De sleutel wordt bij stalling beschikbaar gesteld aan 

Stallinghouder. 

 

5.5 Bewaargever is verplicht om alle gasflessen (zowel vol als leeg) uit het 

stallingsobject te verwijderen. Ook mogen geen andere brandbare of schadelijke 

(vloei)stoffen in het stallingsobject tijdens de stalling aanwezig zijn. Indien 

Bewaargever zich niet aan deze bepaling houdt, dan is Bewaargever aan 

Stallinghouder een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd 

van EUR 50,- per kalenderdag dat de overtreding voortduurt met een maximum 

van EUR 5.000,-, onverminderd het recht Van Stallinghouder op schadevergoeding. 

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 
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6.1 Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade die aan het stallingsobject tijdens 

de stallingsperiode in de stallingsruimte ontstaat (hieronder wordt ook diefstal van 

het stallingsobject verstaan of schade als gevolg van brand), tenzij deze schade het 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stallinghouder of tenzij deze aan 

Stallinghouder kan worden toegerekend. Om deze reden is Bewaargever dan ook 

verplicht het stallingsobject tijdens de stallingperiode te verzekeren tegen schade 

(inclusief diefstal en brand). 

 

6.2 Ingeval Stallinghouder aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de 

aansprakelijkheid van Stallinghouder beperkt tot maximaal het bedrag 

waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekering per schade veroorzakende gebeurtenis 

dekking verleent. 

 

6.3 Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Stallinghouder is 

niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, 

doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 

aan derden verstaan 

 

6.4 Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu's van het 

stallingsobject zich bevinden alsmede voor het onderhoud daarvan gedurende de 

stallingsperiode. Stallinghouder is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade 

aan de accu's. 

 

Artikel 7 - Ontbinding  

 

7.1 Indien Stallinghouder gedurende de looptijd van de stallingsovereenkomst niet of 

niet langer een stallingsplaats of een vervangende stallingsplaats kan aanbieden 

aan Bewaargever, om wat voor reden dan ook, heeft Stallinghouder het recht de 

stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien hiervan 

sprake is, zal Stallinghouder de dan nog resterende stallingprijs restitueren aan 

Bewaargever. 
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ONDERTEKENING 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op _____________________. 

 

 

Stallinghouder, Bewaargever, 

 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 
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