HUUROVEREENKOMST PARKI
Inhoudsopgave
U heeft met ons afgesproken dat u uw object wilt gaan stallen in een van de locaties van
Parki. Dat leggen we vast met deze overeenkomst..
In deze overeenkomst staat hoeveel u moet betalen en wat de overige afspraken zijn. Onze
voorwaarden zijn ook opgenomen in deze overeenkomst. Door akkoord te gaan met de
overeenkomst geeft u aan dat u akkoord bent met deze overeenkomst.
In deze overeenkomst staat het volgende:
1. De gegevens van Parki
2. Uw gegevens
3. Gegevens van het object
4. Ingangsdatum en duur van de overeenkomst
5. De prijs van het stallen van uw object
6. Afspraken over het halen, brengen en stallen van uw object
7. Afspraken over het verzekeren van uw object
8. Uw handtekening
9. Algemene voorwaarden
1. De gegevens van Parki (Verhuurder stallingslocatie):
Parki
Neerbroek 23c
5427PS Boekel
<KVK nr>
<BTW nr>
<Bankrekeningnummer>
<telefoonummer>
<mailadres>
Deze stallingsovereenkomst betreft het stallen in de volgende locatie:
<locatienaam>
<locatieadres>, <locatie woonplaats>
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2. Uw gegevens (de staller)
<naam klant>
<adres klant>
<PC woonplaats klant>
Emailadres: <emailadres>
Telefoonnummer: <telefoonnummer>

3. Gegevens van het object
Het volgende object wordt door de staller ter stalling aangeboden bij de stallinghouder:
Type object:

<objecttype>

Merk:
Type:

<merk>

Lengte van het object:

<lengte> centimeter

Kenteken:

<kenteken>

Onderhoudsbedrijf:

<gegevens onderhoudsbedrijf>

Stroompunt:

<ja / nee>

Ingangsdatum van de stalling:

<ingangsdatum>

4. Ingangsdatum en duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in vanaf de door u ingegeven ingangsdatum <ingangsdatum>.
Vanaf dat moment kun u uw object ter stalling aanbieden bij locatie <locatienaam>.
De stallingsperiode is minimaal één jaar. Na het einde van het eerste jaar en de
daaropvolgende jaren wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor één jaar verlengd.
De stallinghouder behoudt ook het recht om de overeenkomst op te zeggen, bijvoorbeeld in
het geval van wanbetaling of beëindiging van de stallingslocatie. Hiervoor geldt een
opzegtermijn van één maand.
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5. De prijs van het stallen van uw object
Voor het stallen van uw object is de volgende prijs van toepassing:
€ <jaarbedrag> per jaar.
Op de prijs is een jaarlijkse indexering volgens het CBS van toepassing.
6. Afspraken over het halen, brengen en stallen van het object
Uitsluitend via onze website kunt u een afspraak maken over het halen of brengen van uw
object. U moet minimaal 24 uur vooraf een afspraak maken via ons systeem.
Via uw poortcode krijgt u toegang tot ons terrein. U mag onbeperkt uw caravan halen/
brengen.
Het binnen- en buitenzetten van het gestalde object wordt uitsluitend gedaan door Parki.
7. Afspraken over het verzekeren van uw object
Het object dat wordt aangeboden, wordt geheel voor eigen risico van de staller gestald.
De staller draagt eventueel zorg voor een (casco)verzekering ter zake van het object,
inclusief diefstal en brand. Dit is echter geen verplichting.
Het gestalde object mag in geen geval ontvlambare of ontploffingsgevaarlijke stoffen en/of
voorwerpen bevatten. Daarom moet ter controle de disselbak ten alle tijden niet afgesloten
worden.
De staller is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de in het
gestalde object voorkomende waren en/of gevaarlijke stoffen.
8. Handtekening
Opgemaakt op <datum>:
Staller:
<naam staller>

<Adres staller>
<PC Woonplaats staller>
<tel nummer>
<emailadres>

Handtekening:
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Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden zoals ze van kracht zijn op <datum genereren
overeenkomst>. De actuele algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website
www.Parki
Voor het stallen van een object hanteren wij de volgende voorwaarden:
•

Het object dat ter stalling wordt aangeboden, wordt inclusief alle daarin of daaraan
voorkomende accessoires gestald geheel voor eigen risico van de staller

•

U kunt zelf zorgen voor een cascoverzekering van het object indien gewenst, zodat het object
bijvoorbeeld verzekerd is tegen brand. Het casco verzekeren van uw object is geen voorwaarde
om hem bij ons te mogen stallen;

•

Het gestalde object mag in geen geval ontvlambare of ontploffingsgevaarlijke stoffen en/of
voorwerpen bevatten;

•

De staller is aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de in het
gestalde object voorkomende bederfelijke waren en/of gevaarlijke stoffen;

•

In de stallingsruimte mogen geen werkzaamheden verricht worden aan het gestalde object;

•

Het binnen- en buitenzetten van het gestalde object wordt uitsluitend gedaan door de
stallinghouder. Het object dient derhalve voorzien te zijn van deugdelijke en gangbare wielen
en neuswiel. Een koppelingslot is niet toegestaan en het plaatsen van wielklemmen is
verboden;

•

De stallinghouder heeft het recht gedurende de stallingperiode het gestalde object te
verplaatsen. Dit geldt ook voor campers. Derhalve dienen campers altijd te starten en dient
een (kopie) sleutel in het bezit te zijn van de stallinghouder;

•

De vergoeding voor de stalling dient vooraf te worden betaald voor een volledig jaar. Voor de
berekening wordt de maximale lengte en maximale breedte gehanteerd (inclusief dissel en
eventueel fietsenrek e.d.);

•

Op de prijs is een jaarlijkse indexering van toepassing. Uw wordt hierover geïnformeerd.

•

Voor het gebruik van elektriciteit (opladen) wordt € 20 per jaar in rekening gebracht;

•

Onbeperkt gratis ophalen;

•

Indien wij tijdens de stallings- of verplaatsingswerkzaamheden schade toebrengen aan uw
object, zijn de herstelkosten voor onze rekening.

