
VOORWAARDEN 

 

Huurder en Verhuurder komen het navolgende overeen: 

- Tenzij anders overeengekomen word deze overeenkomst aangegaan voor een periode van één jaar, 

welke periode begint te lopen vanaf 1 september van ieder kalenderjaar. Opzegging dient plaats te 

vinden tenminste één maand voor afloop van de overeenkomst. Behoudens opzegging wordt de 

overeenkomst telkens stilzwijgend verlengt met een periode van 1 jaar. 

- De overeengekomen huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd.  Jaarlijks te voldoen voor uiterlijk 1 

oktober, tenzij anders overeengekomen. Indien huurder desondanks niet betaald, is de verhuurder 

gerechtigd de totale huurprijs te verhogen met een rente van 1,5% per maand. De huurder blijft de 

overeengekomen huursom verschuldigd, ook indien hij van het gehuurde geen gebruik maakt. 

- Indien na opzegging huurder nalatig blijft om het van hem gestalde te verwijderen, zal deze 

overeenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, dan wel heeft verhuurder 

het recht maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van de desbetreffende 

gestalde zaak, één en ander op kosten van de huurder. Onverminderd de huursom. 

- Indien huurder na twee jaar sommatie de huursommen niet of niet geheel heeft voldaan zal 

verhuurder het gestalde verwijderen en/of verkopen. Bij negatief resultaat zal het restant van de 

huursommen en/of bijkomende kosten worden verhaald op de oorspronkelijke eigenaar van het 

gestalde. 

- Alle vorderingen van verhuurder zijn terstond van huurder opeisbaar, zonder dat enige sommatie 

noodzakelijk is. 

- Huurder is verplicht zich wegens wettelijke aansprakelijkheid uit schaden te verzekeren. Verhuurder 

stelt elke aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade uit i.v.m. ( 

al dan niet met toestemming van de verhuurder) zelfwerkzaamheid door of namens huurder verricht. 

- Uit de gestalde zaak dienen alle ontplofbare zaken te zijn verwijderd. In de caravan mogen dus geen 

gasflessen en/of gastanks en/of andere brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. Indien door overtreding 

van deze bepaling door huurder schade aan andere objecten of aan gebouwen  mocht ontstaan zal de 

huurder hiervoor aansprakelijk zijn. 

- Het gestalde dient deugdelijk afgesloten te zijn, de verhuurder draagt zorg voor een afgesloten 

stallingsruimte. De verhuurder is tijdens de stallingsperiode niet aansprakelijk voor schade aan het 

gestalde in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van onder meer schade aan de stallingsruimte 

door brand, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis. De huurder erkent zijn verplichting om 

tijdens de stalling, indien en voor zover hij/zij dat wenst het gestalde tegen voormelde oorzaken te 

verzekeren. 

- De verhuurder is gehouden op de stalling behoorlijk toezicht te houden. 

- In de winterperiode ( vanaf 1 november t/m 31 maart ) is de stalling in principe gesloten. Verhuurder 

verzoekt huurder hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Let ook op uw keuring in deze 

periode!  Bij ophalen vanaf 1 november tot 31 maart berekenen wij een toeslag van € 50,-  

- Voor de goede gang van zaken verzoeken wij de huurder minimaal 3-5 dagen van te voren het vertrek 

te melden,  Het brengen van de Caravan kan gemeld worden minimaal 1 dag van te voren, bij 

voorkeur per email of WhatsApp. 

- Het is verboden de stalling te betreden, alvorens zich te melden bij de verhuurder. Werkzaamheden 

en dergelijke aan het gestalde object zijn niet toegestaan. 

- Zaterdag vanaf 17.00 gesloten. Op zon- en feestdagen de gehele dag gesloten. 

 

 

 


