
 

Voorwaarden stallingscontract kampeermiddel bij Bloemenkwekerij Couwenberg VOF (als 

stallinghouder) 

 BEWARING 

A Bewaring  

1. Indien het stallingscontract eindigt tijdens  de looptijd van deze overeenkomst wegens een 

verzoek van de bewaargever tot terug- gave van het kampeermiddel, is de laatste de 

volledige stallingprijs en eventuele extra kosten  voor verplaatsing en andere werkzaamheden 

verschuldigd.  

1.  

B. Verplichtingen bewaargever 

De bewaargever:  

1. Bezorgt het kampeermiddel op afgesproken datum en tijdstip bij de stallinghouder en haalt  dit 

terug op afgesproken datum en tijdstip. 

2. Verwijdert gasflessen, brandstoffen en andere schadelijke stoffen vóór het in stalling geven 

van het kampeermiddel. 

3. Voldoet tijdig de verschuldigde stallingsprijs en eventuele bijkomende kosten  ook al wordt  

van de stallingsplaats geen gebruik gemaakt.  

 

1.  

Artikel 1: GEGEVENS EN ZAKEN BEWAARGEVER; RISICO 

1. De bewaargever draagt er zorg voor dat gegevens zaken die de stallinghouder nodig heeft 

voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste 

vorm ter beschikking komen van de stallinghouder. 

2. De bewaargever dient aan de stallinghouder ter beschikking te stellen (al dan niet digitale 

kopieën van) het onderhoudsboekje, verzekeringspapieren c.q. - polis, eigendomsbewijs. 

3. De stallinghouder heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment 

dat de bewaargever aan de in lid 1en 2 genoemde verplichting heeft voldaan. 

4. Indien de bewaargever niet voldoet aan de in lid 1 en 2 genoemde verplichting, dan heeft de 

stallinghouder, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 

vereist, het recht de opdracht te beëindigen. 

5. De stallinghouder is verplicht zorg te (doen) dragen voor een opslag van de van de 

bewaargever afkomstige zaken en (of) gegevens.  

6. Behoudens tegenbewijs wordt de stallinghouder geacht aan deze verplichting voldaan te 

hebben. De staat waarin de bewaargever een goed (terug) ontvangt, wordt geacht de staat te 

zijn waarin de bewaargever het goed bij bewaargever heeft afgeleverd. 

7. Het risico ter zake van beschadiging aan de goederen of teloorgaan van de bij de 

stallinghouder of derden opgeslagen goederen en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de 

bewaargever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van 



de stallinghouder. Bewaargever is verplicht om voor verzekering van het te stallen object zorg 

te dragen (tegen risico’s van schade etc.). 

8. De bewaargever vrijwaart de stallinghouder van alle aanspraken van derden verband 

houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde 

zaken en (of) gegevens. Het nemen van regres door derden wordt tevens uitgesloten. 

9. De bewaargever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen risico’s van schade. 

Bewaargever dient stallinghouder op eerste verzoek een kopie van de betreffende 

verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van 

schade is bewaargever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere 

behandeling en afwikkeling. 

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID 

1. Het is voor stallinghouder van belang zijn aansprakelijkheid te beperken. Hij dient immers 

continuïteit van dienstverlening te borgen. Stallinghouder probeert zo goed mogelijk te 

werken, maar aansprakelijkheid is niet altijd te voorkomen. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt 

aan- of op de opslagplaats, dan kan dat voor veel gestalde goederen tot schade lijden. 

Schadeclaims zijn een enorm gevaar voor de continuïteit. Dat dient stallinghouder te 

voorkomen. Daar staat tegenover het belang van de bewaargever om schade te kunnen 

verhalen. Stallinghouder  tracht in dit beding een balans te vinden tussen die  twee belangen.  

2. Stallinghouder zou in voorkomende gevallen verzekerd kunnen zijn, maar de verzekering 

geldt niet altijd of dekt niet altijd de schade of keert niet altijd uit. Stallinghouder dient aldus 

een gelaagde beperking in te bouwen als volgt.  

3. De verplichting tot schadevergoeding van stallinghouder op basis van welke grondslag dan 

ook, is beperkt tot die schade waartegen stallinghouder uit hoofde van een door of ten 

behoeve van stallinghoudergesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het 

bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering (al dan niet aan stallinghouder) 

wordt uitbetaald.  

4. Indien stallinghouder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van de 

voorgaande alinea of een andere beperking, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt 

tot maximaal het factuurbedrag dat stallinghouder bij de klant in rekening heeft gebracht of 

zou brengen (exclusief BTW) voor die opdracht. Als de overeenkomst bestaat uit periodieke 

verlengingen, onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt 

tot maximaal het factuurbedrag dat stallinghouder een jaar voorafgaand aan het 

onstaansmoment van de schadevergoedingsplicht in rekening heeft gebracht bij 

bewaargever. 

5. Tevens is stallinghouder slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant 

dientengevolge geleden, directe materiële schade.  

6. Aansprakelijkheid voor alle andere schade(posten) is uitgesloten. Tot directe materiële 

schade behoren bijvoorbeeld in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, 

omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen 

die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af 

goed zouden zijn uitgevoerd. 

7. De stallinghouder heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van 

de bewaargever ongedaan te maken of te beperken. 



8. Het recht van de bewaargever om de stallinghouder voor bedoelde schade aansprakelijk te 

stellen vervalt één jaar na het ontstaan van de schade. 

9. Aansprakelijkheid van de stallinghouder voor schade aan en door motorrijtuigen en andere 

zaken van de bewaargever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de stallinghouder 

hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de 

(aansprakelijkheids-)verzekering van de stallinghouder voor de schade wordt uitgekeerd. 

Bewaargever vrijwaart stallinghouder voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in 

aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel. 

10. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens 

vervoer, verplaatsing of verzending is steeds voor de bewaargever, ongeacht of het vervoer 

of de verzending geschiedt door of namens de bewaargever, de stallinghouder of derden, 

behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinghouder. 

Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het 

(mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig 

technisch middel. 

11. Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering 

door de bewaargever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende 

zaken aangebrachte zaken is steeds voor de bewaargever. 

12. Indien de bewaargever de door de stallinghouder te leveren zaken en (of) gegevens niet 

binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die 

opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en 

risico van de bewaargever opgeslagen. 

13. De bewaargever vrijwaart de stallinghouder tegen alle aanspraken van derden die direct of 

indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of 

leveringen samenhangen. 

14. De bewaargever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de 

stallinghouder, tenzij de stallinghouder hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) 

is akkoord gegaan. 

  

Artikel 3: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT 

1. De stallinghouder bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en 

ander in de ruimste zin des woords. De stallinghouder mag erop vertrouwen dat de 

bewaargever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht en mededelingsplicht ter zake heeft 

gekweten (bijvoorbeeld op het punt van aanwezige schade, gevaarlijke stoffen etc.). De 

stallinghouder heeft ter zake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk 

niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke 

overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt.  

2. De bewaargever is gehouden de stallinghouder op de staat van het vervoermiddel te wijzen. 

 

Artikel 4: RECHTEN VAN DERDEN 

1. De bewaargever garandeert de stallinghouder dat door de uitvoering van de opdracht geen 

inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.  



  

Artikel 5: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN 

1. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de stallinghouder verrichte werkzaamheden 

in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is 

overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de stallinghouder. Indien 

de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband 

houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht. 

2. Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de 

opdracht zijn voor rekening van de bewaargever. Indien bewaargever zijn goederen eerder 

ophaalt, is hij toch de gehele vergoeding (het positief contractsbelang) verschuldigd aan 

stallinghouder. 

3. De door de stallinghouder gemaakte kosten worden aan de bewaargever in rekening 

gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van 

ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten. 

 

Artikel 6: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN 

1. De bewaargever is verplicht bij de aflevering bij stallinghouder van de diensten en (of) zaken 

en grondig na te gaan of het afgeleverde geen schade heeft. 

2. Bij aflevering van stallinghouder aan bewaargever, is bewaargever wederom verplicht bij de 

aflevering de diensten en (of) zaken en grondig na te gaan of het afgeleverde geen schade 

heeft. Eventuele gebreken dienen door de bewaargever direct te worden vermeld. Als dat niet 

gebeurt, wordt vermoed de aflevering door stallinghouder deugdelijk te zijn. 

3. Afwijkingen van geringe betekenis alsmede slijtage, stilstandschade etc, zijn voor rekening en 

risico van bewaargever. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in 

redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het 

(af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

  

Artikel 7: RECLAME 

1. De bewaargever dient een reclame met betrekking tot de door de stallinghouder verrichte 

werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na 

het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de stallinghouder 

mede te delen. 

2. Indien de bewaargever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, 

dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk 

(waaronder begrepen per e-mail) aan de stallinghouder mede te delen, en daarbij naar 

genoegen van de stallinghouder gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek 

redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken. 

3. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht 

van reclame. 

4. Reclame schort de betalingsverplichting van de bewaargever niet op.  



5. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de stallinghouder de keuze tussen 

aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren van het afgeleverde of opnieuw 

verrichten van werkzaamheden. 

Artikel 8: GARANTIE 

1. Van iedere garantie op door de stallinghouder geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk 

uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en 

glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit 

door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het 

door de bewaargever zelf aanbrengen van wijzigingen, schade door ondeskundig of 

onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan voor- na of ten gevolge van na de levering 

aangebrachte veranderingen.   

Artikel 9: BETALING 

1. De stallinghouder bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de stallinghouder vrij betaling 

te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.  

2. Indien geen betaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende. Betaling van het 

factuurbedrag door de bewaargever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na 

factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de stallinghouder of door middel van overboeking ten 

gunste van een door de stallinghouder aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling 

slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is 

bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering 

plaats te vinden indien de bewaargever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of 

inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is bewaargever niet toegestaan. 

3. Indien de bewaargever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij 

van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de stallinghouder op de 

bewaargever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) bewaargever, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente 

verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de 

verdere rechten die de stallinghouder heeft. 

4. Indien de bewaargever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, mag de 

stallinghouder met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht 

opschorten. 

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige 

vordering van de stallinghouder op de bewaargever komen ten laste van de bewaargever. De 

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een 

minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting. 

6. Betalingen aan de stallinghouder strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente 

en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur). 

7. De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding 

van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet 

worden gevorderd. 

8. Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één bewaargever, zijn alle 

bewaargevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in 

dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 



Artikel 10: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT 

1. De stallinghouder is bevoegd om zaken van de bewaargever die hij onder zich heeft, alsmede 

die zaken die door de stallinghouder zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de 

bewaargever niet aan de bewaargever of aan derden af te geven, totdat de bewaargever aan 

al zijn verplichtingen jegens de stallinghouder heeft voldaan. 

2. De bewaargever verleent de stallinghouder hierdoor een pandrecht op alle zaken en 

gegevens van de bewaargever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de 

bewaargever in de macht van de stallinghouder zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid 

van al hetgeen de bewaargever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de 

stallinghouder verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder 

mede begrepen. 

3. Bewaargever is verplicht om op eerste verzoek van bewaargever (aanvullende) zekerheid te 

verstrekken. De bewaargever is verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos 

pandrecht ten behoeve van stallinghouder  te doen vestigen op roerende zaken alsmede op 

alle huidige en toekomstige vorderingen van de klant op derden of een hypotheekrecht te 

verstrekken, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen 

op de klant, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De 

bewaargever verklaart tot verpanding  bevoegd te zijn. De bewaargever verleent hierdoor een 

onherroepelijke volmacht aan stallinghouder om een pandrecht op de goederen te vestigen 

namens de bewaargever, ten behoeve van stallinghouder 

  

Artikel 11: VARIA 

1. Indien één of meerdere van de bedingen in deze voorwaarden om wat voor reden dan ook 

niet van toepassing zijn, verplichten partijen zich om dat beding te vervangen voor een beding 

dat qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk aan ligt tegen het beding of de bedingen die 

niet van toepassing zijn. 

2. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende 

geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten 

en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, 

gesloten en uitgevoerd. 

3. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de  bevoegde rechter binnen het 

arrondissement Oost Brabant. 

 


