ALGEMENE VOORWAARDEN W. VAN VLIET
CARAVANSTALLING EN ONDERHOUD
Definities
*BEWAARNEMER: W. van Vliet Caravanstalling en
Onderhoud.
*BEWAARGEVER: Hij/zij die bijvoorbeeld een caravan,
vouwwagen, camper of trailer met boot in bewaring geeft
aan bewaarnemer.
*HET GESTALDE: Bijvoorbeeld de caravan, vouwwagen,
camper of trailer met boot, e.d. die bij bewaarnemer wordt
gestald.
*JAARSTALLER: overeenkomst van bewaarneming voor
de duur van een jaar, die stilzwijgend verlengd kan
worden.
*WINTERSTALLER: (niet voor campers, beperkt aantal
plaatsen) overeenkomst van bewaarneming voor de duur
van 8 maanden vanaf 1 september tot 1 mei, die
stilzwijgend verlengd kan worden. Het gestalde kan niet
tussentijds worden opgehaald en er kan geen gebruik
worden gemaakt van de serviceplekken. Voor 1 mei wordt
een stallingsplaats gereserveerd door vooruitbetaling van
de stallingskosten.
*WERKDAGEN: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
*FEESTDAGEN: 1 Januari, 1e en 2e Paasdag,
Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, 1e en 2e
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.
*SERVICEPLEK: parkeerplaats voor jaarstallers waar
bewaargever het gestalde kan laden of ontladen, kan
wassen met biologisch afbreekbare middelen en het
gestalde op verzoek maximaal 2 dagen kan blijven staan.
Op de parkeerplaats is een 220 volt stroompunt
beschikbaar.
*CAMERATOEZICHT: Op het parkeerterrein zijn camera’s
aanwezig.
Totstandkoming overeenkomst
1. Tussen bewaargever en bewaarnemer komt een
overeenkomst tot stand, zodra bewaarnemer, de opdracht
van bewaargever heeft aanvaard (al dan niet door het
verstrekken van een factuur) dan wel indien het gestalde in
bewaring wordt genomen.
2. De overeenkomst tussen bewaargever en bewaarnemer
is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
3. Bewaarnemer behoudt zich het recht voor om de
algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Zorg van een goed bewaarnemer en schade
4. Bewaarnemer zal bij de uitvoering de zorg van een goed
bewaarnemer in acht nemen. Bewaarnemer is niet
aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan het
gestalde (bijvoorbeeld brand, storm, glas, diefstal,
vernieling e.d.), tenzij bewaargever kan aantonen dat
bewaarnemer ten gevolge van opzet of grove nalatigheid
niet als een goed bewaarder het gestalde in bewaring
heeft gehad. Bewaarnemer verzekert het gestalde niet.
Het gestalde dient door bewaargever naar behoren
verzekerd te zijn.
Verplichtingen bewaargever/ophalen caravan
Op terrein: ge- en verboden
5. Het betreden van de stallingsruimte en de werkplaats
geschiedt, na voorafgaande toestemming van
bewaarnemer, op eigen risico van bewaargever. Ook het
betreden van het parkeerterrein geschiedt op eigen risico
van bewaargever.
6. Bewaargever is verplicht om het niet gemotoriseerde
gestalde handmatig in het parkeervak te duwen met de
dissel naar de rijbaan, ter voorkoming van schade. Alle
schade die bewaargever veroorzaakt, dient door

bewaargever vergoed te worden. Bewaargever dient de
veroorzaakte schade terstond of indien bewaarnemer niet
bereikbaar is, op de eerstvolgende werkdag te melden bij
bewaarnemer.
7. Bewaargever mag de parkeerplaats slechts gebruiken
voor het parkeren van het gestalde, danwel voor
activiteiten die genoemd staan onder serviceplekken.
8. Bewaargever dient gasflessen, accu’s en andere
gevaarlijke of brandbare stoffen/ voorwerpen voor het
aanbieden bij de stalling te verwijderen uit het gestalde.
9.Een camper dient voorzien te zijn van een
stroomonderbreker. Bij een auto dienen de accuklemmen
losgemaakt te worden.
10. Het is verboden kleine of onderhoudswerkzaamheden
door bewaargever aan het gestalde te verrichten in de
stalling of op de parkeerplaats, dan na voorafgaande
toestemming van bewaarnemer.
11. Bewaargever dient zich te allen tijde te kunnen
legitimeren op verzoek van bewaarnemer indien hij zich op
het terrein van bewaarnemer bevindt. Bewaarnemer kan
vorderen dat personen die bewaarnemer vergezellen het
terrein verlaten.
12. Ingeval van overmacht staat het bewaarnemer vrij om
de verplichting jegens bewaargever op te schorten. Duurt
deze periode langer dan 2 maanden, zijn partijen bevoegd
de overeenkomst te ontbinden en zijn zij over en weer
geen (schade)vergoeding verschuldigd.
Registratie:
13. Bewaargever verstrekt aan bewaarnemer zijn naam
(legitimeren), telefoonnummer en adresgegevens en de
tenaamstelling van het kenteken van het gestalde zoals
geregistreerd bij de Rijksdienst voor het wegverkeer. Bij
wijziging van deze gegevens dient bewaargever terstond
bewaarnemer de gewijzigde gegevens te verstrekken.
14. Persoonsgegevens verwerkt bewaarnemer in
overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Ophalen:
15. Bewaargever dient zijn ophaalverzoek bij voorkeur 2
werkdagen voorafgaand aan het ophalen kenbaar te
maken via email en minimaal 1 werkdag (24 u) via
telefoon. Na bevestiging door bewaarnemer is de afspraak
definitief. Een ophaalverzoek binnen 24 uur voorafgaand
aan het ophalen, wordt of niet gehonoreerd, of er worden
extra kosten in rekening gebracht ad € 50,00 per uur.
16. Indien het gestalde niet op de afgesproken dag wordt
opgehaald, kan bewaargever pas na 1 week over het
gestalde beschikken.
17. Het gestalde mag onbeperkt worden opgehaald tussen
Pasen en de Herfstvakantie, voor zover dat
bedrijfseconomisch verantwoord is naar het oordeel van
bewaarnemer.
18. Bewaargever kan het gestalde ophalen of (terug)
brengen als facturen volledig zijn voldaan.
Regels voor stalling tijdens de winter
19. Bewaargever die het gestalde definitief in stalling
brengt voor de winter, dient aan bewaarnemer door te
geven op welke datum het gestalde in het voorjaar weer
zal worden opgehaald. Bij het ontbreken van de
ophaaldatum wordt deze bepaald op 1 mei van het
volgende jaar.
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20. Bewaargevers die tussen 1 november en 1 maart het
gestalde willen ophalen, dienen dit te melden bij het
definitief in stalling brengen van het gestalde. Anders
worden extra kosten a € 47,- per uur in rekening gebracht.

Gebruik automatische toegang
21.Via kentekenregistratie kan bewaargever dagelijks
automatische toegang krijgen voor ophalen en
terugbrengen van het gestalde tussen 7.00 en 22.00 uur
door betaling van een vast bedrag extra per jaar. Pas na
betaling wordt de automatische toegang geactiveerd.
22. De auto of camper van de bewaargever dient over
duidelijk leesbare kentekenplaten te beschikken.
23. Bewaargever kan buiten de openingstijden (zie
website) geen beroep doen op assistentie van
bewaarnemer bij het halen en brengen van het gestalde.
24. Bewaargever dient erop toe te zien dat derden zich
niet onrechtmatig toegang verschaffen tot het terrein. In
voorkomend geval dient bewaargever terstond
bewaarnemer hiervan op de hoogte te stellen.
25. Bij de automatische toegang mag er slecht één auto
per keer de doorgang passeren. Daarna dient gewacht te
worden tot het hek gesloten is alvorens het volgende
voertuig mag passeren. Schade die ontstaat ten gevolge
van het in strijd handelen met deze bepaling komt voor
risico van bewaargever.
26. De toegangsbrug, voor de ingang met automatische
toegang, kan tijdelijk geblokkeerd zijn gedurende de
maanden maart tot en met september. Dit i.v.m. het laden
van de duiven bij de naast gelegen Duivenvereniging. .
27. Indien het gestalde is voorzien van een disselslot, dient
bewaargever een reservesleutel van het disselslot ter
beschikking te stellen. Voor campers dient een
reservecontactsleutel ter beschikking te worden gesteld.
Betaling/ verzuim/ incassokosten/ retentierecht
28. Betaling vindt contant, per pin of per bank plaats bij het
aangaan of verlengen van de overeenkomst of in geval
van bijkomende kosten op nacalculatie waarbij betaling
direct dient te geschieden. Indien een overeenkomst
stilzwijgend wordt verlengd, ontvangt bewaargever
eveneens direct een factuur na verlenging. Na het
verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is
bewaargever in verzuim; bewaarnemer is vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
een wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 2%
contractuele rente over de hoofdsom.
29. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van
betaling van bewaargever of wanneer toepassing van de
schuldsaneringsregeling ten aanzien van bewaargever
wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van
bewaarnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
30. Indien bewaargever niet of niet tijdig één van zijn
verplichtingen nakomt, dan komen, naast de
overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van
bewaargever, waaronder ook vallen de kosten voor het
opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van
een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In
ieder geval is bewaargever ingeval van tekortkoming over
de hoofdsom 15% verschuldigd en voor zover
bewaarnemer aan kan tonen hogere kosten te hebben
gemaakt, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.

31. Bewaargever is jegens bewaarnemer de door
bewaarnemer gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd
in alle instanties, behoudens voor zover bewaargever
aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen
indien bewaarnemer en bewaargever met betrekking tot
een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en
een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat
waarbij bewaargever volledig of in overwegende mate in
het ongelijk wordt gesteld.
32. Bewaarnemer zal indien bewaargever niet tijdig zijn
verplichtingen nakomt, dan wel indien bewaarnemer ex.
art. 6:80 Burgerlijk Wetboek, bevoegd is om zijn
verplichting op te schorten, met inachtneming van hetgeen
is bepaald in afdeling 4, titel 10 van boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek, zijn retentierecht uitoefenen op het
gestalde en hetgeen zich in het gestalde bevindt.
33. Mocht bewaargever zijn verplichtingen niet nakomen
en niet is te verwachten dat het gestalde bij executoriale
verkoop meer opbrengt dan de kosten, dan behoudt
bewaarnemer zich het recht voor het gestalde te laten
verwijderen en naar een sloopbedrijf af te voeren. Voordat
bewaarnemer hiertoe over gaat zal hij per aangetekend
schrijven bewaargever in de gelegenheid stellen het
gestalde binnen twee weken na dagtekening van dat
schrijven, zelf op te halen. Dit voor zover de juiste NAWgegevens bij bewaarnemer bekend zijn.

Opzegging overeenkomst/ verlenging overeenkomst/
reserveringen
34. De overeenkomst van bewaargeving wordt na afloop
stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.
35. Opzegging dient te geschieden 2 maanden voor het
einde van de (verlengde) overeenkomst. Bij tussentijdse
opzegging zullen de betaalde stallingskosten niet worden
gerestitueerd.
36. Bij niet nakoming van één van de bepalingen uit deze
algemene voorwaarden door bewaargever is
bewaarnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke
tussenkomst de overeenkomst terstond te beëindigen,
onverminderd het recht om nakoming te vorderen.
37. Bij andere voorkomende situaties beslist bewaarnemer
naar redelijkheid en billijkheid.

