Algemene voorwaarden Stalling Camping de Verborgen Hoek
Artikel 1. Stallingen
Reservering voor het stallen van uw camper, caravan, boot of ander voertuig telefonisch of per e-mail,
waarna binnen de in het contract gestelde termijn de betaling moet plaatsvinden. Bij niet tijdig betalen
vervalt het recht op gebruik van de stalling zonder recht op schadevergoeding.
Artikel 2. Betaling
De betaling voor de stalling dient binnen 1 week na reservering plaats te vinden en in ieder geval voordat
het object wordt gestald. De prijzen zijn vastgesteld in euro’s.
Artikel 3. Prijs
De vastgestelde prijs is voor de stalling voor de periode van een jaar. Het jaar van de stallingsperiode loopt
van 01 oktober tot 01 oktober. Ook als het object maar voor een gedeelte van de stallingsperiode staat
gestald geldt de gehele jaarprijs. Verder is de jaarprijs gebaseerd op het eenmaal brengen en eenmaal
ophalen per jaar. Indien het ophalen en brengen vaker per jaar gewenst is dan geldt daarvoor een toeslag
op de jaarprijs.
Artikel 4. Opzegging
De reservering wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Indien u de reservering voor de stalling wilt
beëindigen dan dient u dit uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de nieuwe termijn te melden.
Zonder tijdige melding is de betaling voor het nieuwe jaar verschuldigd, omdat uw plaats is gereserveerd.
Artikel 5. Gasflessen
In verband met de eisen voor de brandverzekering van de stalling is het verplicht dat u voordat uw object
wordt gestald zelf eventuele gasflessen uit het object verwijdert
Artikel 6. Verzekering
De eigenaar van het object dient zelf te zorgen voor de verzekering van zijn object, inclusief WA-, diefstalen branddekking. Onze verzekering is exclusief dekking van de gestalde objecten.
Artikel 7. Ophalen en brengen
Wilt u uiterlijk drie dagen van tevoren telefonisch of per mail melden als u uw object wilt komen brengen of
ophalen? Dan kunnen wij het plaatsen of het uit de stalling halen voorbereiden en inplannen.
Wilt u bij het terugbrengen uw naamkaartje weer ophangen?
Artikel 8. Zondag
Het is niet mogelijk om uw object op zon- en/of feestdagen te halen of te brengen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Camping De Verborgen Hoek is niet aansprakelijk voor schade en of letsel, berokkend aan
huurders/bezoekers noch voor verlies, diefstal (geld inbegrepen) of beschadiging van eigendommen door
welke oorzaak dan ook.

