Stallingvoorwaarden per 1 DECEMBER 2012
1.

Looptijd stallingovereenkomst
• De stallingovereenkomst kan ingaan op elk moment en wordt aangegaan voor de
duur van tenminste een (1) jaar.
• De stallingovereenkomst wordt, zonder opzegging als bedoeld in artikel 6,
stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar

2.

Brengen en halen
• Het gestalde object kan na afspraak worden gebracht of gehaald door de eigenaar
van het object of diens gemachtigde.
• De afspraak dient telefonisch of per e-mail gemaakt te worden tenminste twee (2)
werkdagen vóór de gewenste breng/afhaaldag.
• Het ter stalling aangeboden object wordt door u afgeleverd op het parkeerterrein.
• Bij aanbieding ter stalling wordt het object samen met u grondig nagekeken op
eventuele beschadigingen. Tezelfdertijd wordt gecontroleerd of alle “onveilige”
artikelen verwijderd zijn.
• 3xS-Stalling zorgt voor het stallen alsmede het verplaatsen van het object van en
naar het parkeerterrein.
• Het object wordt door 3xS-Stalling nooit afgegeven aan derden zonder expliciete
toestemming van de huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het
ophalen van het object te kunnen legitimeren.
• Als u uw object weer binnen zeven dagen komt ophalen, zijn we genoodzaakt deze
buiten te stallen.

3.

Stallingvoorwaarden
• De stalling wordt alleen betreden door personeel van 3xS-Stalling. Bij hoge
uitzondering kunt u na afspraak onder begeleiding van personeel van 3xS-Stalling
de stalling betreden.
• De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object te verzekeren tegen
schade, inclusief diefstal en brand.
• Waar van toepassing, dient de huurder 3xS-Stalling een reservesleutel van het
object te overhandigen.
• Brandstoftanks van auto’s waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor
de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
Tevens dient er voldoende antivries in de reservoirs te zitten, aangezien de
stallingruimte niet wordt verwarmd.
• Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
• Het is de huurder tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine
(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu
onvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig
zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade
die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder
aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object
lekkende olie en dergelijke.
• Gastanks en dergelijke mogen niet op het terrein van 3xS-Stalling achterblijven.
Mocht dit onverhoopt toch geschieden dan heeft 3xS-Stalling het recht zowel de
gastank of dergelijke als het voor betreffende huurder gestalde object te (doen)
verwijderen, waarbij de huurder tegelijkertijd van deze actie op de hoogte wordt
gebracht.
• Bij oldtimers dient een lekbak aangeschaft dan wel zelf meegebracht te worden.

4.

Aansprakelijkheid
• 3xS-Stalling verplicht zich met de grootst mogelijk zorg het object te stallen en/of te
verplaatsen.
• 3xS-Stalling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan
ook, veroorzaakt bij het brengen, halen en/of stallen van het object.
• 3xS-Stalling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of
schade van welke aard dan ook, door wie, hoe en gedurende welke periode dan
ook.

5.

Betalingen
• De huur dient bij vooruitbetaling voldaan te worden aan 3xS-Stalling.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn worden vanaf de vervaldatum rente en
kosten aan huurder in rekening gebracht.
• 3xS-Stalling heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem
verschuldigde bedrag geheel door huurder is voldaan.
• Indien het gestalde object vervangen wordt door een object met grotere afmetingen,
zal een nieuwe (deel)overeenkomst opgemaakt worden.
• Indien het gestalde object vervangen wordt door een object van kleinere afmetingen
zal hiervoor geen nieuwe overeenkomst gemaakt worden. Eventuele minderkosten
kunnen niet terugbetaald worden.
• Ingeval van verkoop van het object is restitutie van huur niet mogelijk. Ook is de
huur niet overdraagbaar.
• 3xS-Stalling behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen. De
nieuwe tarieven gaan in op 1 januari van het kalenderjaar.
• Bij onenigheid tussen huurder en 3xS-Stalling over de stallingvoorwaarden is 3xSStalling gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallinggeld
gerestitueerd.

6.

Beëindiging stallingcontract
• De stallingovereenkomst wordt beëindigd door:
• Huurder middels schriftelijke opzegging tenminste twee (2) maanden vóór afloop
van de stallingperiode
• 3xS-Stalling indien huurder zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gestelde
voorwaarden en/of verplichtingen
• 3xS-Stalling indien zij om welke reden dan ook het bedrijf zou staken

7.

Geschillen
• Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing
• Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te
Breda.

