Algemene voorwaarden Stallet-hier.
Stallet
Oude spoorbaan 10 a
2435XT Zevenhoven
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Algemene voorwaarden
1.

2.

3.

4.

Klanten en bezoeker dienen zich voor dat
zij ons bedrijf betreden zich op de hoogte
te
stellen
van
onze
algemene
voorwaarden. Door het betreden van ons
terrein, of door het object bij ons in de
stalling te plaatsen, accepteert u
automatisch deze voorwaarden. Als daar
aanleiding toe is, is Stallet gemachtigd het
lopende contract te verbreken.
Stallet stelt zich niet aansprakelijk voor (
persoonlijke) schade aan het gestalde
object, materialen of persoonlijk letsel aan
personen
of
het
zoekraken
van
eigendommen van haar klanten. Stallet is
slecht aansprakelijk voor schade aan het
object als dit te wijten is aan grove
nalatigheid van de beheerder. Een object
dat op verzoek van de klant buiten de
stalling is geplaatst of na het aanleveren
nog buiten staat, staat daar voor risico van
de huurder. Het is toegestaan het
gestalde object te voorzien van een
disselslot of anderszins mits de beheerder
hiervan een sleutel heeft ontvangen.
De huurder is verplicht het te stallen
object te verzekeren tegen wettelijke
aansprakelijkheid gedurende de periode
dat de huurder gebruikt maakt van de
stalling. De verhuurder heeft desgewenst
het recht op inzage van de polis.
Bij de aanmelding van het te stallen object
dient u een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te overleggen.

Stalling
5.

De stallingovereenkomst komt tot stand
na het inleveren van het ondertekende
aanmeldingsformulier waarbij de huurder
zich tevens akkoord verklaart met de
algemene voorwaarden.
6. De stallingovereenkomst kan wederzijds
worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van 2 maanden. Bij in
gebreken daarvan wordt de stalling
overeenkomst stilzwijgend verlengd voor
de overeengekomen stalling periode.
7.
Een stallingjaar is 12 maanden na
ondertekenen
van
het
aanmeldingsformulier
geldig
.
Een
afwijkende stallingperiode kan in overleg
met Stallet worden aangegaan.
8. De stalling is een gesloten stalling, d.w.z.
dat het niet mogelijk is nog bij het gestalde
object te komen als deze in de stalling
staat.
9. U dient 48 uur voor het aanleveren of
ophalen van het gestalde object dit te
melden aan stallet. U kunt dit bij voorkeur
doen via de website www.stallet-hier.nl of
bij uitzondering telefonisch.
10. Als u een melding heeft gedaan en u bent
vervolgens verhinderd, dan brengen wij u
25.00 euro kosten in rekening.
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11. Het is de huurder niet toegestaan de
stallingsplaats geheel of gedeeltelijk op
enigerlei wijze in gebruik te geven aan
derden. De stallingsplaats is niet
overdraagbaar als de huurder het
gestalde verkoopt. Indien de huurder het
gestalde object wilt omruilen voor een
kleiner object leidt dit niet tot restitutie van
de proportionele huur in de lopende
stallingperiode. Het is niet toegestaan het
te stallen of gestalde object in of uit de
stalling te plaatsen.Het is de huurder niet
toegestaan de stalling te betreden zonder
begeleiding van de beheerder.
12. Het is de huurder niet toegestaan het
gestalde te verplaatsen of immobiel te
maken.
13. Het is verboden in de stalling te roken. De
huurder dient gasflessen , jerrycans of
andere houders van brandbare of
explosieve stoffen voor het aanleveren
van het te stallen object te verwijderen.
Brandstoftanks
waaronder
begrepen
Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) mogen
maximaal voor 50% gevuld zijn op het
moment van aanleveren van het gestalde
object
14. Voor
de
stallingperiode
is
de
verschuldigde hoofdsom verschuldigd op
het moment dat u uw schriftelijke
reservering getekend geretourneerd heeft.
U dient binnen veertien dagen na factuur
datum voor betaling zorg te dragen,
zonder
enige
aftrek,
korting
of
schuldverklaring. De huurder die op de
vervaldag de factuur niet heeft betaald,
wordt geacht in gebreke te zijn. Alle
incasso kosten zijn voor rekening van de
huurder, met een minimum van € 125.00.
De verhuurder is gerechtigd het gestalde
onder zich te houden totdat de huurder de
openstaande huursom en eventuele
incassokosten
heeft
voldaan.
Zes
maanden na het versturen van de
aangetekende
aanmaning
is
de
verhuurder gerechtigd het gestalte object
ter verkoop aan te bieden waar na
verkoop het mogelijk positieve verschil
binnen 8 dagen na aftrek van kosten aan
de huurder zal worden overgemaakt.
Verder zal Stallet bij overschrijding van de
betalingstermijn
naast
de
aanmaningskosten een geldende rente in
rekening
brengen
gelijk
aan
de
debetrente, rekening courant, welke de
Rabobank op dat moment hanteert.
15. Stallet heeft het recht de tarieven jaarlijks
aan te passen.
16. Restitutie van de stallinggelden is niet
mogelijk

