www.stallingflevoland.nl Vogelweg 20, 8218 ND Lelystad tel: 06-5140 1176 of 0320-288508 EENDENWEG 16
e-mail info@stallingflevoland.nl Karin Perdaems, hierna te noemen verhuurder, en;
Naam
:
Adres
:
Postcode/Woonplaats :
Tel
:
e-mail
:
, hierna te noemen huurder,
Verklaren dat zij een huurovereenkomst zijn aangegaan omtrent stalling van camper ….. lengte in m:
, Electra
ja/nee
merk/kenteken camper:


De huursom bedraagt € 60,- per strekkende meter X , meter is €
, en € 25,- op jaarbasis voor
electra inclusief 21% BTW en gaat in op 1 september en geldt voor de duur van een jaar.(indien instap gedurende
het jaar dan huurprijs delen door 12 en maal het aantal maanden resterend tot 1 sept)







Betaling per bankrekening NL 49 ABNA 0479 110 905 tav MKP Agro vof. Factuur per email verstuurd.
De overeenkomst wordt automatisch verlengd met een jaar, tenzij één van de partijen uiterlijk één maand
voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk opzegt.
Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
Verhuurder behoudt zich het recht voor om telkens per 1 september van elk jaar de huurprijs te herzien. Hij
dient dit uiterlijk 15 juli schriftelijk aan de huurder mee te delen.
Het gestalde staat voor rekening en risico van de huurder

De huurder is verplicht:
1. Het gehuurde uitsluitend te gebruiken als stalling van zijn of haar object.
2. Zijn of haar eigendom zelf te verzekeren tegen brand, diefstal, vernieling of ander van buiten komend onheil.










Verhuurder draagt geen enkel risico voor beschadigingen aan het gestalde object.
Gasflessen mogen niet op of in het gestalde aanwezig zijn. Accuklemmen dienen losgemaakt te worden.
Uitgezonderd camper met alarm. Iedere schade voortvloeiend uit het niet nakomen van deze bepaling komt
geheel voor risico van de huurder.
Verlies van vloeistoffen e.d. uit het object en iedere schade als gevolg daarvan is eveneens geheel voor risico
van de huurder.
Voorafgaand aan de feitelijke afgifte van het object aan verhuurder, vindt er een inspectie plaats van het
object waarbij van een eventuele schade of andere bijzonderheden aan het object een aantekening wordt
gemaakt.
Partijen komen overeen dat verhuurder het recht heeft om de feitelijke afgifte van het object te weigeren,
indien huurder in gebreke is t.a.v. tijdige betaling van de huursom in eventuele kosten.
Huurder is, behalve op zondag, vrij om het gestalde op te halen of te brengen, echter niet zonder
voorafgaand overleg, minimaal 48 uur vooraf. Zie www.stallingflevoland.nl
Karin Perdaems en door haar aangewezen personen hebben toegang tot de stalling. Eigenaar en de zijnen
hebben geen vrije toegang.

Aldus overeengekomen te Lelystad op
De verhuurder:

-

De huurder:

Betalingsvoorwaarden:
Voor 1 september dient betaling plaats te vinden. Bij latere betaling wordt 1,5 % rente per maand in rekening gebracht. Kosten van buitengerechtelijke incasso
bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van €125,-. Ook overige kosten verband houdende met de incassoprocedure komen voor rekening
huurder. Objecten die langer dan 2 jaar niet betaald zijn worden door ons verkocht.

