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Stallingsovereenkomst 
 
Ondergetekende is bekend en gaat akkoord met onderstaande verplichtingen en voorwaarden. 
 

1. De stallingsperiode is vastgesteld van 1 mei tot en met 30 april van het volgende jaar. 
 

2. De stalling is gesloten van 20 oktober tot 1 april.  
 

3. De verschuldigde jaarhuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als niet 
wordt betaald zal het gestalde object niet meegegeven worden. 
 

4. De eigenaar van de stalling is gerechtigd bij niet betaling binnen de gestelde termijn, stalling 
niet langer toe te staan. 
 

5. Teruggave van huur is niet mogelijk. 
 

6. De huur is niet (standaard) overdraagbaar als het object tijdens het stallingsjaar wordt 
verkocht. Hierbij altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van de stalling. 
 

7. De stallingsprijs zal door de eigenaar van de stalling jaarlijks vastgesteld worden met als 
leidraad de (eventueel) gestegen lonen en prijzen in percentages. 
 

8. De stallingsovereenkomst kan door huurder en verhuurder worden opgezegd met een 
opzegtermijn van minimaal 2 maanden voor het nieuwe stallingsjaar. Anders wordt de 
stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd met één jaar. Het opzeggen van de 
overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. 
 

9. Wijziging van gegevens dient zo snel mogelijk door gegeven te worden. 
 

10. De gestalde objecten worden gestald op eigen risico, d.w.z.: De eigenaar van de stalling is 
nimmer aansprakelijk voor schade aan gestalde objecten, ook niet indien de schade door 
derden zou worden toegebracht. Elk object dient door de eigenaar zelf verzekerd te zijn, zo 
niet, dan zal eventuele schade zelf gedragen moeten worden. 
 

11. Het is niet toegestaan gasflessen, jerrycans met  brandbare/explosieve stoffen in het 
gestalde object achter te laten i.v.m. ontploffings- en brandgevaar. Ook dienen 
huishoud/accessoire accu's losgekoppeld te zijn.  
 

12. Het is niet toegestaan de loods te betreden zonder medeweten van de eigenaar van de 
stalling.  
 

13. Het is tevens niet toegestaan om werkzaamheden of verkoopactiviteiten plaats te laten 
vinden op het terrein van de stalling. 
 

14. Vóór het halen of brengen van het gestalde object verzoeken wij u ons dit via de mail of 
whats app te melden. Eventueel kan dit in overleg aangepast worden. Telefonisch zijn wij 
minder bereikbaar.  



 
15. Het halen van uw object dient minimaal 3 dagen van te voren gemeld te worden. 

 
16. Bij het brengen van het object dient dit te geschieden zo dicht mogelijk bij de loods. Dit i.v.m. 

werkzaamheden van het garagebedrijf. 
 

17. Bij het brengen van het object dient er een brief achter het voorraam te zitten, wanneer u 
ongeveer denkt het object weer nodig te hebben. Wanneer u geen voorraam heeft dan aan 
de rechterzijde. U dient evengoed minimaal 3 dagen van te voren te melden dat u het object 
komt halen. 

 
 
De ondergetekende gaat akkoord  met de bovenstaande punten 1 t/m 17 
 
 
Voor gezien en akkoord getekend,   Datum: 
 
 
 
 
 
 
Naam:       Object: 
 
Adres:       Merk: 
 
Postcode/Woonplaats:     Kenteken: 
 
Telefoon:      Stallingsnummer: 
 
Email: 


