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Algemene voorwaarden stallingscontract  
A. Bewaring 
1. Bewaarnemer bewaart het aan hem vertrouwde stallingsobject 

op een door hem aan te wijzen plaats in een door hem beheerde 
overdekte ruimte die vóór ondertekening van deze 
overeenkomst is getoond aan de bewaargever; 

2. Bewaargever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst 
het stallingsobject ten alle tijde terugnemen van de 
Bewaarnemer; mits tijdig gemeld, per telefoon, sms of email, 
doch uiterlijk tenminste 2 werkdagen, voor de door de 
bewaargever gewenste ophaaldag. Feb t/m Nov. i.v.m. Winterstop 
 3. Indien het stallingscontract eindigt tijdens de looptijd van deze 
overeenkomst wegens een verzoek van de bewaargever tot 
teruggave van het stallingsobject, is de laatste de volledige 
stallingsprijs en eventuele extra kosten voor verplaatsing en 
andere werkzaamheden verschuldigd. 

4. Bij het niet voldoen van de stallingssom, heeft Bewaarnemer het 
recht tot retentie. 

5. Tijdens de bewaarperiode is de stalling voor bezoek aan het 
stallingsobject uitsluitend toegankelijk onder begeleiding van de 
Bewaarnemer, na telefonische afspraak. Het is de Bewaargever 
nimmer toegestaan om op het stallingsterrein werkzaamheden 
aan het stallingsobject te verrichten.  

6. Alle verplaatsingen van het stallingsobject in of uit de loods 
dienen uitsluitend door de Bewaarnemer te worden uitgevoerd. 

7. De Bewaarnemer behoudt zich het recht voor de stallingsprijzen 
per object jaarlijks aan te passen. Aan eventueel onjuist 
vermelde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden. 

B. Verplichtingen Bewaarnemer 
De Bewaarnemer: 
1. Neemt het stallingsobject op afgesproken datum en tijdstip in 

Bewaring en stelt het stallingsobject op afgesproken datum en 
tijdstip weer ter beschikking van de bewaargever; 

2. Neemt de zorg van een goed Bewaarnemer bij bewaring van het 
Stallingsobject in acht en treft de nodige maatregelen die in 
redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming 
van schade aan het stallingsobject en toebehoren;  

3. Gebruikt het stallingsobject niet en geeft het stallingsobject niet 
bij derden in bewaring. 

C. Verplichtingen bewaargever 
De bewaargever: 
1. Bezorgt het stallingsobject op afgesproken datum en tijdstip bij 

de Bewaarnemer en haalt dit terug op afgesproken datum en 
tijdstip;  

2. Verwijdert gasflessen, accu’s, brandstoffen en andere 
schadelijke stoffen vóór het in stalling geven van het 
stallingsobject;  

3. Voldoet tijdig de verschuldigde stallingsprijs en eventuele 
bijkomende kosten ook al wordt van de stallingsplaats geen 
gebruik gemaakt. 

D. Annulering bewaargever 
1. Bewaargever dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te 

annuleren, dit uiterlijk 2 maanden voor beëindiging contract.  
2. Bij annulering is bewaargever de volgende annuleringskosten 

verschuldigd:  
• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden 
voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden 
maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de 
huurperiode; 

• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar 
niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de 
huurperiode;  
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet 
langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum 
van de huurperiode.  

E. Niet nakoming 
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de 

ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of 
geringe omvang is.  

2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een 
tekortkoming van Bewaarnemer restitueert hij de eventueel 
betaalde huur. 

3. Wordt het stallingsobject niet of niet tijdig opgehaald, dan heeft 
bewaargever recht op evenredige vermeerdering van de 
huursom en vergoeding van de ontstane schade gedurende de 
stallingsperiode. 

F. Schade 
1. Bij diefstal, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het 

stallingsobject, treedt Bewaarnemer in overleg met  
bewaargever. 

2. Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor tijdens de 
stallingperiode ontstane schade, tenzij de schade wordt gedekt 
door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze 
overeenkomst verzekerd had behoren te zijn.  

3. Indien de Bewaarnemer eigen risico in rekening wordt gebracht 
zal deze verhaald worden op de bewaargever. 

G. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis 
te nemen. Indien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het 
geschil ook aan die instantie worden voorgelegd. 
H. Halen en brengen 
1. Bewaargever dient het ophalen, dan wel brengen van het 

stallingsobject tijdig te overleggen met Bewaarnemer, per 
telefoon, sms of email, dit uiterlijk tenminste 2 werkdagen, voor 
de door de bewaargever gewenste ophaaldag, welke bevestigd 
dient te worden door de Bewaarnemer. 

2. In het stallingstarief is inbegrepen 2 maal halen en brengen, 
voor elke meerdere keer is een bedrag van € 15,00 verschuldigd 
per keer halen/brengen (wassen niet inbegrepen). 

3. Halen en brengen kan alleen geschieden tijdens de 
openingstijden, welke op de website (www.debolt.nl) staan 
vermeld. 

Tip! 
•  Laat geen waardevolle spullen achter in het stallingsobject. Zelfs met 

een verzekering is niet altijd alle schade gedekt. 
•  Maak een lijst van spullen die achterblijven in het stallingsobject en 

bewaar thuis een kopie.  
•  Ook als de Bewaarnemer een brand- of inboedelverzekering heeft, 

betekent dat niet automatisch dat uw stallingsobject is meeverzekerd. 
Het is dus verstandig om ook zelf het stallingsobject casco te 
verzekeren.  

•  Ga na of de WA verzekering van uw stallingsobject ook tijdens stalling 
geldt. Ook is het verstandig om na te gaan of de Bewaarnemer tegen 
wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd voor bijvoorbeeld schade door 
verplaatsingen.  

•  Controleer samen met de Bewaarnemer het stallingsobject direct op 
schade bij aankomst en vertrek vanaf de stalling, ook bij tussentijds 
gebruik. 


