Stallingovereenkomst Brunia watersport
Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de voorwaarden op dit blad
Op de overeenkomst moet de handtekening van de bewaargever en stallinghouder worden geplaatst. Zodra beide
handtekeningen geplaatst zijn is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door!

1. Partijen
A. Houder van stalling
(Handels)naam
Straat + Huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer

Brunia Watersport
Spijkweg 9
8256 RJ Biddinghuizen
06-10001936

B. Gebruiker van stalling (= eigenaar boot)
Naam + voorletter
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres

2. Stallen
Partijen zijn overeengekomen dat stallinghouder/ verhuurder zich tegenover gebruiker of verhuurder
verbindt om tegen betaling, het hieronder beschreven object te stallen en dit na afloop van de
stallingperiode terug te geven in de staat waarin de stallinghouder dit ontving, behoudens normale
achteruitgang wegens stilstand.
Type object

Locatie stallingruimte

3. Stallingperiode
Overeengekomen is een periode van:
Begin datum
Eind datum
In overleg kan daar van worden afgeweken.
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4. Prijs van de stalling:
Overeengekomen is een prijs van €
Per stallingperiode, te betalen binnen
14 dagen na ontvangst van een factuur. Deze prijs wordt berekend op basis van het aan de huurder
beschikbaar gestelde ruimte.

5. Regels en preventie
- Gasflessen, jerrycans met brandbare en/ of andere explosieve stoffen dienen uit het object worden
verwijderd, alvorens deze in de stalling kan worden geplaatst.
- Het object dient verrijdbaar te zijn, m.a.w. geen sloten op de koppelingen etc.
- Stallingruimte wordt verwarmd en is vorstvrij.
- Het is de huurder niet bevoegd om de aan hem beschikbare ruimte te verhuren c.q. in gebruik te
geven aan derden.
- Het is niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan boot of motor gedurende
stallingperiode.
7. Aansprakelijkheid en verzekering.
- De gebruiker is verplicht de 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, gasten etc.
- Het betreden van de stallingruimte of het terrein geschiedt op eigen risico.
- De verhuurder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is
aan grove schuld van de stalling door verhuurder.
8. Vervolg c.q. einde van de huurovereenkomst.
De stallingperiode wordt stilzwijgend verlengd voor de periode gelijk aan de stallingperiode zoals die
is beschreven bij ad.3 van deze overeenkomst. De stallingovereenkomst kan wederzijds worden
opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, echter niet later dan 2 maanden
voor het begin van de nieuwe stallingperiode. ( Ref. ad 3).
9. Ondertekening
De stallingovereenkomst tussen huurder en verhuurder komt tot stand bij het ondertekenen van dit
stallingcontract. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:
Datum
Plaats

Handtekening huurder

Handtekening verhuurder
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