Caravanstalling De Snor

Voorwoord
Familie Dirksen is per augustus 2013 in het bezit van caravanstalling De Snor. Deze
bevindt zich op het Landgoed De Snor te Dodewaard.
De naam van dit landgoed stamt al uit de 16e eeuw. Deze komt oorspronkelijk van
het woord Snoer, wat kronkel of bocht in de dijk betekent. Zo bevindt zich de
caravanstalling zich in een zeer aanwezige bocht in de dijk tussen Dodewaard en
Ochten.
Bezoek ook onze website: www.caravanstallingdesnor.nl
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1. KENNISMAKING
Caravanstalling De Snor wordt vertegenwoordigd door Fam. Dirksen, Waalbandijk 16,
6669MA Dodewaard, hierna te noemen"verhuurder".
Caravanstalling De Snor kenmerkt zich door:
• Zeer centrale ligging
• Veilige, schone en stofvrije stalling
• Passende service
• Ruime openingstijden
• Overzichtelijk en eenvoudige tariefstelling
• Gastvrijheid.
Het geheel is zeer centraal en goed bereikbaar gelegen, nabij de A15, net buiten
Dodewaard (gemeente Neder-Betuwe), nabij Tiel, Arnhem, Nijmegen, Ochten,
Zetten, Wageningen en Rhenen.
Kennismaken en eerste keer brengen
Wilt u eerst kennismaken met caravanstalling De Snor of komt u uw caravan,
vouwwagen, bagagewagen of iets dergelijks voor de eerste keer brengen dan hebben
wij dat het liefst op zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Bel naar 0488-707030 of stuur een email naar dirkgerdien@live.nl voor een afspraak.
Halen en brengen
Hebt u een object bij ons gestald dan kunt u echter het hele jaar 6 dagen per week op
afspraak uw object komen halen of brengen, mits minimaal 14 dagen van te voren
gemeld, op tel. nr. 0488-707030 (niet op zondag) of per email: dirkgerdien@live.nl.

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Dhr. Dirksen
als verhuurder van stallingruimte optreedt.
Huurder is een ieder die enig object "zijnde caravan, aanhangwagen, e.d. " stalt bij
verhuurder.
Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De stallingovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het
ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft
verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en
waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de
stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.
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3. STALLINGJAAR / OPENINGSTIJDEN
• Het stallingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met verhuurder worden
overeengekomen.
• Voor het ophalen/brengen geldt: eerste 3 keer bij het stallingjaar inbegrepen,
voor de volgende keren gelden aparte tarieven.
• Wij zijn het gehele jaar op zon- en feestdagen gesloten en niet telefonisch
bereikbaar.
• Eenmaal halen en eenmaal brengen geldt als 1 keer. Het stallen en ophalen van
uw object is alleen mogelijk na bevestiging van de gestuurde aanvraag per mail
of na telefonische afspraak met verhuurder.
• De stalling is alleen toegankelijk na overleg met verhuurder.

4. GEBODEN, VERBODEN
• Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op
het terrein voor de stalling. Verhuurder zorgt voor het stallen. Het is daarom van
belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een
disselslot plaatsen, mits wij in bezit zijn van uw sleutel. Verhuurder houdt
rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
• Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste drie
dagen van tevoren te melden aan verhuurder. Met vermelding van uw naam en
kentekennummer of cliëntnummer.
• Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van verhuurder het object in
of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de
stallingruimte.
• Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen
vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
• De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit
het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.
• De huurder dient de accu te ontkoppelen of uit het object te verwijderen
alvorens deze in de stalling worden geplaatst.
• Brandstoftanks van voertuigen waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal
voor de helft gevuld zijn op het moment dat het voertuig in de stalling wordt
geplaatst.
• Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.

Caravanstalling De Snor

pag. 4

• Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
• Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan,
aanhangwagen, e.d. te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
• Het is de huurder verboden zich in de stallingruimte te bevinden.
• Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet. De stallingruimte wordt niet
verwarmd. Vanaf 1 november dient uw object winterklaar te zijn omdat de
stalling wel droog en schoon, maar niet vorstvrij is.
• Omdat het lastig is later spullen uit bijvoorbeeld uw caravan te halen als deze
eenmaal gestald is verzoeken wij u deze van te voren te verwijderen.

5. Aansprakelijkheid / Verzekering
• De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te
verzekeren.
• De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of
nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
• Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het
gestalde object, dan zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is
de huurder verplicht zijn gestalde object binnen 14 dagen na aanzegging door de
verhuurder te verwijderen. In dat geval heeft de huurder recht op teruggave van
het door hem betaalde bedrag met inachtneming van de reeds genoten
stallingperiode.
• Het betreden van de stallingruimte of het terrein geschiedt op eigen risico.
Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om
te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.

6. Betalingen
• 14 dagen voor aanvang van het stallingjaar dient de verschuldigde jaar huur door
verhuurder te zijn ontvangen.
Indien het overeengekomen stallingjaar of gedeelte daarvan anders is
overeengekomen dan is de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling
van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar 14 dagen voor aanvang
daarvan te geschieden.
• Verhuurder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS
prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 januari
van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
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• Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft
verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele
verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de
vervaldatum in rekening te brengen.
• Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door verhuurder
op de huurder verhaald worden.
• Verhuurder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem
verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
• Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze
stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij
geen stallinggeld gerestitueerd.
• De huur van de stallingruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object
tijdens het stallingjaar verkoopt.
• Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot
een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven
aan de administratie.

7. Geschillen
Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te
Arnhem.

8. TARIEVEN
Vanaf 1 augustus 2018 gelden de onderstaande tarieven.
De tarieven zijn per jaar per strekkende meter (p.s.m) gemeten over de totale lengte
van het object. Maximale hoogte is 2,6 meter.
Object
Caravan
Aanhanger
Vouwwagen / Bagagewagen
Winter/zomerbanden
Tuinset en dergelijke
seizoensartikelen
Prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Prijs (per strekkende meter)
€ 55,00 per strekkende meter
€ 55,00 per strekkende meter
€ 50,00 per strekkende meter
€ 30,00 per vierkante meter
€ 30,00 per vierkante meter
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