
ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR CARAVANSTALLING 
 
 
ARTIKEL 1: In deze bepalingen en bedingen wordt verstaan onder 
de overeenkomst; de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaargever, een caravan aan de andere partij, de 
bewaarnemer, in bewaring geeft, en wel uitsluitend voor stallingsdoeleinden; 
caravan; caravans, campers, vouwwagens, aanhangwagens, boten, trailers en andere vaartuigen en voertuigen;  
de bewaarnemer; degene die caravans, in de zin als hierboven vermeld, in bewaring neemt; 
de bewaargever; degene die, als eigenaar, gebruiker of als zakelijk of persoonlijk gerechtigde, een caravan, in de zin 
als hiervoor vermeld, in bewaring geeft; 
de stalling; de plaats(en) waar caravans, in de zin als hiervoor vermeld, gestald worden; 
de periode; de termijn waarvoor de overeenkomst, in de zin als hiervoor vermeld, wordt aangegaan. 
Deze kan zijn: 
a. jaarstalling, lopende van één oktober tot en met dertig september daaraanvolgende; b. tijdelijke stalling zoals 
aangegeven in de overeenkomst 
ARTIKEL 2: De bewaarnemer stalt de in bewaring genomen caravan in een aan hem toebehorende stalling 
gedurende de met de bewaargever overeengekomen periode. 
ARTIKEL 3: De bewaargever is verplicht ervoor de zorgen dat de caravan uiterlijk op de laatste dag van de periode is 
weggehaald 
ARTIKEL 4: De bewaarnemer bepaalt de plaats van stalling en is bevoegd de caravan binnen de stalling te 
verplaatsen 
ARTIKEL 5: a. voor binnenstalling geldt; de bewaarnemer is verplicht om tijdens de periode te zorgen voor droge 
stalling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. b. voor buitenstalling geldt; de caravans worden buiten 
gestald 
ARTIKEL 6: In de caravan mogen zich tijdens de duur van de stalling geen explosieve- en/of licht ontvlambare stoffen 
bevinden; de bewaargever dient hiervoor zorg te dragen. 
ARTIKEL 7: De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door brand, storm of ander natuurgeweld; 
beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van de caravan of van zaken welke zich in de caravan bevinden of 
daaraan zijn aangebracht, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de bewaarnemer of diens 
personeel. De bewaargever dient de caravan en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, 
gedurende de duur der overeenkomst voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies en beschadiging. In geval 
van beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van de caravan of eventueel zich daarin, daarop of daaraan 
bevindende zaken alsmede in gevallen dat gevaar voor één of ander te verwachten is, is de bewaarnemer evenwel 
verplicht de bewaargever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Voor buitenstalling geldt tevens; De 
bewaargever is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storm, blikseminslag, hagel of andere weersinvloeden. 
ARTIKEL 8: Voor de in bewaring is de bewaargever per periode een vergoeding verschuldigd aan de bewaarnemer. 
Het bedrag van vergoeding kan verschillend zijn in verband met de grootte van de caravan. De vergoeding moet bij 
vooruitbetaling aan de bewaarnemer worden voldaan in gangbaar Nederlands geld, zonder korting of 
schuldvergelijking, of op een nader door de bewaarnemer aan te geven plaats of wijze. 
ARTIKEL 9: De bewaargever is tijdens de periode van tien maart tot één november gerechtigd de caravan onbepert 
op te halen en op een later tijdstip terug te brengen, zonder dat zulks tot verhoging van de verschuldigde vergoeding 
aanleiding zal kunnen geven, mits het terugzetten geschiedt voor het einde van de periode, en bij het aangaan van 
de overeenkomst de bewaarnemer door de bewaargever bekend wordt gemaakt met zijn voornemen de caravan 
tussentijds weg te halen of te brengen, dit voornemen tenminste drie werkdagen tevoren aan de bewaarnemer is 
meegedeeld. Voor de periode van één november tot tien maart geldt een periode van zeven werkdagen, mits de 
bewaargever voor één november heeft aangegeven de caravan binnen deze periode nodig te hebben. Kosten 
worden in rekening gebracht wanneer dit door bewaargever niet is gemeld voor één november. 
Het weghalen en/of terugbrengen op zondagen, maandagen en feestdagen is niet toegestaan.  
ARTIKEL10: Bij betaling van de factuur gaat de bewaargever akkoord met de stallingsduur die op de factuur staat 
vermeld en de algemene voorwaarden en bepalingen. 
ARTIKEL 11: Bij te late betaling is de bewaargever een rente verschuldigd van 1% per maand voor een volle maand 
gerekend. Behoudens tegenbewijs zijn de boeken van bewaarnemer beslissend omtrent het feit van betaling c.q. te 
late betaling. Alle kosten op de betaling en invordering vallende –zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten- 
komen voor rekening van de nalatige. 
ARTIKEL 12: Op de overeenkomst zijn van toepassing de wettelijke bepalingen omtrent bewaargeving, tenzij daarvan 
in het bovenstaande dan wel bij bijzondere nadere overeenkomst door partijen is afgeweken. 
ARTIKEL 13: Voor ons Privacy Beleid verwijzen wij naar onze website: www.stallingsbedrijfoosterveld.nl 


