
Stallingsovereenkomst

Persoonlijke gegevens 
Huurder :_________________________ Verhuurder :Matthijs Gardenier/ Klaas Boonstra  
Straatnaam :_________________________ Straatnaam :De Alde Mar 18  
Postcode :_________________________ Postcode :9035 VP  
Woonplaats :_________________________ Woonplaats :Dronryp  
Telefoonnr. :_________________________ Telefoonnr. :06-34395643  
E-mail :_________________________ E-mail :info@dealdemarstalling.nl  
 
Gegevens object 
Soort :_________________________ Merk/Type :_________________________  
LxB : _________________________

Tarieven
• Gelijk aan of groter dan 6 m2 : € 30,- per m2
• Kleiner dan 6 m2 : € 32,- per m2

Alle prijzen zijn voor een volledig jaar, inclusief dissel en inclusief 21% BTW (maximaal 5 keer per jaar 
halen en brengen)  

Onderhoud & Service  
Voor al het onderhoud, reparatie en opbouw van accessoires kunt u altijd vrijblijvend een prijsopgave vragen.
  
Voorwaarden  
Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing 'de algemene voorwaarden voor stalling' en 'de algemene 
voorwaarden voor levering aan consumenten'. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website 
www.dealdemarstalling.nl en zijn kosteloos op te vragen bij de beheerders. De 6 belangrijkste zijn hier 
uitgelicht: 

• Tijdens de stalling moeten eventuele gasflessen verwijderd zijn.
• Het te stallen object dient casco verzekerd te zijn.
• Opzeggen geschiedt schriftelijk of per mail 2 maanden van te voren.
• De stalling is van 1 november t/m 1 april gesloten. Mocht uw caravan, camper of anderszins in deze 

periode nodig hebben, moet u dit voor 1 november aangegeven.
• Voor het ophalen of brengen kunt u per mail, Whatsapp of per telefoon een afspraak maken. Dit moet 

minimaal 2 werkdagen voor de tijd gebeuren (bij voorkeur eerder, vooral in het voor- en najaar).
• Tijdens de stalling dient een eventuele accu te zijn losgekoppeld. Advies is om de accu volledig op te 

laden voor de tijd, en alleen de minpool te verwijderen. De stallingshouder kan u hierbij helpen.  

Bevestiging 
Hierbij verklaren huurder en verhuurder kennis genomen te hebben van de stallingovereenkomst en in het 
bijzonder 'de algemene voorwaarden voor stalling', 'de algemene voorwaarden voor levering aan 
consumenten' en akkoord te gaan met de inhoud.  

Huurder : Verhuurder   :Matthijs Gardenier
Datum : 

Handtekening huurder :______________________ Handtekening verhuurder  :


