
 

 
Floranda Stalling 
Bommelerwaard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stallingcontract 
 
Ondergetekenden : 

Hogeweg 13 

5313 BA Nieuwaal 

0418 561600 
06 50454946 

www.stalling-bommelerwaard.nl 

floranda@stalling- 

bommelerwaard.nl 
 

 
 
 

1 Floranda bv – Stalling Bommelerwaard gevestigd Hogeweg 13 te 
5313BA Nieuwaal, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. 
van Wijk, hierna te noemen stallinghouder

2 Naam: 

Adres : 

PC - Woonplaats : 

Telefoon : 

E-mail :  

Object : 

Kentekennummer : 

Chassisnummer : 

Rijbewijsnummer :          

….............. …................................................ 

 
….............. …................................................ 
 
….............. …................................................ 
 
….............. …................................................ 
 
….............. …................................................ 
 
….............. …................................................ 
 
….............. …................................................ 
 
….............. …................................................

 

Polisnum.verzekering: ….............. …................................................ 
 

Verzekeringsmaatsch: ….............. …................................................ 

Bijzonderheden : 
 

(evt. schade) 

….............. …................................................ 
 
….............. …................................................

 

….............. …................................................ 

hierna te noemen bewaargever, 
verklaren deze stallingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de 
volgende bepalingen en voorwaarden :
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Stallingperiode : 
De datum van:  

 

 

..…................     De datum tot:      …………………….. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Stallingsom : 

wordt bovengenoemd te stallen object voor rekening en risico van 

bewaargever gestald op een door stallinghouder te bepalen plaats. 

Bewaargever heeft object zichtbaar voorzien van naam, adres en 

telefoonnummer. 
De stalling wordt aangegaan voor de periode van tenminste 1 jaar. Na 
afloop van deze periode wordt het stallingscontract, tenzij 2 maanden van te 
voren schriftelijk opgezegd, stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. 

Totale lengte object : ..................+ …….………=.....................meter.
 

Totale breedte object: ….........................................................meter. 
 

Stallingsom bedraagt: € ...............................per meter inclusief BTW. 
 

(optioneel) 
Elektriciteit per maand € …............................................inclusief BTW. 

(optioneel) 

Elektriciteit per jaar 

 
Totaal : 

 
€ .…............................................inclusief BTW. 
 

€ …….....…+............=.................inclusief BTW.

 

 

   Stallingvoorwaarden : 

 
 
Op deze overeenkomst zijn algemene stallingsvoorwaarden van 
toepassing; bewaargever verklaart een exemplaar van deze 
voorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van en 
akkoord te zijn met de toepasselijkheid van genoemde voorwaarden.  

Ondertekening : 
Plaats : 

Datum : 

 

 
…………………………………………………………………………….. 
 
….............. …................................................

 
 

 

          Bewaargever :         ………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                                       

 Stallinghouder :      ……………………………………………………………………………… 
 

 
Floranda Stalling – Bommelerwaard – Nieuwaal 

 

Tel 0418 561600 06 50454946 Banknr. NL43RABO0173691943 
KvK nr 56956258 BTW nr 8523.77.940.B01 Ten name van Floranda B.V. 
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Toepassing :                 1 
* De stallingsovereenkomst tussen stallinghouder en bewaargever 

komt tot stand bij het ondertekenen van het stalingscontract waarbij 
bewaargever verklaart bekend en akkoord te zijn met de 
stallingsvoorwaarden. 

* Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 

* Deze voorwaarden zijn van toepassing waarin Floranda – Stalling 

Bommelerwaard als stallinghouder optreedt; bewaargever is degene 
die object stalt. 

Stallingperiode :            2 
* De stallingsovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van 

één jaar. 
* De stallingsovereenkomst kan zowel door stallinghouder als door    

bewaargever uiterlijk 2 maanden voor afloop van het 

lopende stallingsjaar, schriftelijk worden opgezegd. 
* Bij niet tijdige opzegging wordt de stallingsovereenkomst geacht 

stilzwijgend voor één jaar te zijn verlengd. 

* Tussentijds is deze stallingsovereenkomst behoudens onvoorziene 

omstandigheden niet opzegbaar. 

Tarieven en betaling :    3 

* Prijzen zijn inclusief BTW. 

* De stallingsom volgens het contract is bij vooruitbetaling verschuldigd. 
* Bij reservering wordt 30% van de stallingsom in rekening gebracht. 
* Indien bewaargever niet op tijd betaalt is hij van rechtswege in  

verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het 
recht het geheel verschuldigde bedrag met rente en kosten te verhalen. 

* Bij tussentijdse contractonderbreking door bewaargever zal de  
stallingsom niet worden terugbetaald. 

* Indien geen gebruik wordt gemaakt van de stalling tijdens de duur 

van de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats. 
* Stallinghouder behoudt het recht om de stallingsprijs jaarlijks te indexeren. 
* Bij vervanging van het gestalde object, dienen de nieuwe gegevens en 

de nieuwe afmetingen te worden doorgegeven aan stallinghouder. 

* Indien het vervangende object groter is, is een stallingsom 

verschuldigd conform de nieuwe afmetingen; bij een kleiner object 
leidt dit niet tot terugbetaling van de stallingsom. 
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Halen / brengen :          4 
* Het object kan worden gehaald en gebracht binnen de openingstijden. 
* Het object wordt uitsluitend afgegeven na tonen van 
   legitimatiebewijs, zonder schriftelijke toestemming van bewaargever  
   kan het object nooit afgegeven worden aan derden. 

Stallen :                       5 
* Het object dient door bewaargever duidelijk te worden voorzien van 

naam, adres en telefoonnummer. 
* Stallinghouder plaatst het object in de stallingsruimte. Het is uitdrukkelijk 

verboden om gas(flessen) olie- of benzine(reservoirs) in of aan het 

object aanwezig te hebben. 
* Voor een camper, auto of motor mag de brandstoftank maximaal 

50% gevuld zijn. 
* Voor een camper, auto of motor is het mogelijk met toestemming en 

onder begeleiding van stallinghouder het te stallen object naar de  
stallingsplaats te verplaatsen. 

* Tevens dienen alle brandbare en /of vluchtige stoffen c.q. 
milieuonvriendelijke zaken of stoffen uit het object te worden 
verwijderd. 

* Voor eventuele schade die voortvloeit uit deze stoffen, is bewaargever 

aansprakelijk. 

* De stalling wordt niet verwarmd, bewaargever dient zelf zorg te dragen 

   voor antivries en aftappen van overtollig water uit boilers/reservoirs.   
* Bewaargever dient met regelmaat het object te controleren. 
* Het is voor bewaargever niet toegestaan zich in de stallingsruimte te  

begeven zonder toestemming van stallinghouder. 
* Het is verboden in de stalling zonder toestemming aan het object 

wielklemmen en/of koppelingsloten te plaatsen. Eventueel daarmee 
samenhangende consequenties van de dekking van een door 

bewaargever gesloten verzekering komen voor rekening en 

risico van de bewaargever. 
* Werkzaamheden uitvoeren aan het object in de stallingsruimte is 

niet toegestaan. 

Aansprakelijkheid en     6 

  Verzekering :                * Het stallen van een object is geheel voor eigen risico. 
* Het gestalde object is door stallinghouder niet verzekerd tegen 

welke schade dan ook. 
* Bewaargever dient zelf zorg te dragen voor een verzekering  

tegen casco schade aan het object. 

* Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of 
personen toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het 
gebouw. 

* Stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  

diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook. 
 


