
STALLINGSOVEREENKOMST G.J. SCHRIJVER CARAVANSTALLING & OPSLAG 
 
Ondergetekenden: 
 
Stallinghouder: 
 
G.J. Schrijver Caravanstalling & Opslag 
Nieuweweg 14 
4205 NJ  Gorinchem 
Mobiel: 06 – 42 16 49 14 
Vast: 0183 - 62 03 42 
Mail: info@gjschrijver.nl 
 
en 
 
Stallingnemer: 
 
Voorletters:  ___________________________________________________ 
Naam:   ___________________________________________________ 
Ev. bedrijfsnaam: ___________________________________________________ 
Adres:   ___________________________________________________ 
E-mailadres:  ___________________________________________________ 
Telefoon (privé): ___________________________________________________ 
Telefoon(mobiel): ___________________________________________________ 
Identiteitsnummer: ___________________________________________________ 
 
Doorhalen wat niet van toepassing is: Paspoort / ID-Kaart / Rijbewijs 
 
(In te vullen door stallinghouder:) 
Klantnummer:  ___________________________________________________ 
Stallingnummer: ___________________________________________________ 
 
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 
 
1. Stallinghouder stelt aan stallingnemer ter beschikking, gelijk stallingnemer heeft aanvaard, 
een plaats in de stallingruimte gelegen aan de Nieuweweg 14 te Gorinchem. 

 
2. De door stallinghouder ter beschikking gestelde plaats is bestemd te worden gebruikt als 
stallingplaats voor: 
 
Object (aankruisen):  Kenteken/Registratienummer: 
□ Caravan   ___________________________________________________ 
□ Camper   ___________________________________________________ 
□ Auto    ___________________________________________________ 
□ Boot    ___________________________________________________ 
□ Vouwwagen  ___________________________________________________ 
□ Anders namelijk  ___________________________________________________ 
 
Merk:    ___________________________________________________ 
Type:    ___________________________________________________ 
Kleur:    ___________________________________________________ 
 
Verzekeraar:   ___________________________________________________ 
Polisnummer:   ___________________________________________________ 
 
Lengte in meters:  ___________________________________________________ 
Breedte in meters:  ___________________________________________________ 
 
Kentekenbewijs:  ___________________________________________________ 



Fietsenrek:  0 Ja 0 Nee 
 
Eventuele opmerkingen over de status van het object 
 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
3. De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld van/tot: 
 
Ingangsdatum dd / mm / jj ___________________________________________________ 
Einddatum dd / mm / jj ___________________________________________________ 
 
Hoe vaak wordt het object jaarlijks opgehaald (i.v.m. plaatsing in de stalling): ____ 
 
4. Duur van de overeenkomst 
 
Indien stallingnemer niet met inachtneming van de opzegtermijn voor de afloop van de 
overeengekomen duur te kennen heeft gegeven dat hij deze overeenkomst wenst op te 
zeggen, dan wordt deze overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de duur van 12 
maanden (kalenderjaar) en zo vervolgens. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. 
 
5. Regels van de stallinghouder 
 
* Stallingnemer dient minimaal 3 dagen van te voren aan te geven dat het object wordt 
opgehaald. 
* Binnen 48 uur ophalen betekent extra kosten à € 20,00, contant bij ophalen te voldoen. 
* De objecten worden door stallingnemer op het buitenterrein neergezet en worden door 
stallinghouder binnen gezet. 
* Eventuele beschadigingen worden van te voren door de stallingnemer gemeld. 
* Er mogen geen gasflessen en andere brandgevaarlijke stoffen meer aanwezig zijn in de 
gestalde objecten. 
* Reservesleutel van object of disselslot wordt door stallingnemer in bewaring gegeven aan 
stallinghouder. 
* Het is niet mogelijk om onderhouds- en reparatiewerk uit te voeren. 
* Stallingsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. 
* Het eventueel te koop zetten van uw object zal in overleg met de stallinghouder 
plaatsvinden. 
 
6. Tarieven 
 
OBJECT STALLINGSTARIEF PER JAAR 
Aanhanger € 45,00 per m1, incl. BTW 
Aanhanger breder dan 1.60 m € 47,50 per m1, incl. BTW 
Auto € 70,00 per m1, incl. BTW 
Boottrailer € 47,50 per m1, incl. BTW 
Camper € 70,00 per m1, incl. BTW 
Caravan € 47,50 per m1, incl. BTW 
Vouwwagen € 45,00 per m1, incl. BTW 
Vouwwagen breder dan 1.60 m. € 47,50 per m1, incl. BTW 
Motor (per half jaar) € 65,00 per object, incl. BTW 
Buitenterrein € 40,00 per m1, incl. BTW 
 
 
Gemeten wordt de totale lengte, dus ook de dissel. 
 
Objecten breder dan 2.20m   € 22,50 per m2 per jaar. 



 
Voor dit bedrag kan stallingnemer jaarlijks 3x het object ophalen. Na deze 3x gelden extra 
kosten van € 10,00 per keer ophalen, contant te betalen bij ophalen. 
 
7. Verschuldigd bedrag 
 
Stallingnemer is aan stallinghouder het stallinggeld (incl. BTW) verschuldigd van: 
 
Lengte object x huurbedrag per jaar: 
_____________ x € _____________ = € _____________  incl. BTW 
 
8. Verzekering 
 
Stallingnemer is verplicht een brand-/storm- en diefstalverzekering af te sluiten. Indien geen 
polisnummer beschikbaar is kan stallinghouder nummer voor gevolgen van schade 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
9. Ondertekening 
 
Stallingnemer verklaart zich akkoord met de voorwaarden en tarieven van stallinghouder 
zoals eerder omschreven. 

 
 
Datum: _________________________________ Plaats: _________________________________ 
 
 
 
Handtekening stallingnemer: 
 
 
 
Handtekening Stallinghouder: 


