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ALGEMENE VOORWAARDEN 2021 NuCamperStalling

Artikel 1: inleiding
1.1 Deze algemene voorwaarden van NuCamperStalling.NL zijn bij uitsluiting van (iedere)
andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst waar
NuCamperStalling.NL partij bij is, behoudens indien daarvan expliciet en schriftelijk van
wordt afgeweken. Het gebruik of van toepassing zijn van andere algemene voorwaarden,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: algemeen
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) NuCamperStalling; gevestigd aan de Industrieweg 15 B te Kampen en ingeschreven onder
KvK nr. 08188757.

(b) de zaak: de tijdelijk te bewaren caravan, camper, vouwwagen, boot en/of soortgelijke
objecten;

(c) stallingnemer: diegene die de zaak in bewaring heeft gegeven aan NuCamperStalling;

(d) de stalling(ruimte): de stalling van NuCamperStalling;

2.2 Stallingnemer dient zich te allen tijde (onder meer bij het (terug)brengen en ophalen van
de zaak) te houden aan de openingstijden zoals door NuCamperStalling aan eerstgenoemde
is/wordt medegedeeld. De openingstijden zijn verdeeld in openingstijden voor het
hoogseizoen en openingstijden voor het laagseizoen. De actuele openingstijden zijn vermeld
op de website www.nucamperstalling.nl. Tijdens zon- en feestdagen is het kantoor en de
stalling van NuCamperStalling gesloten, dit zelfde geldt voor de periode van 24 december tot
en met 1 januari van enig jaar.
2.3 Stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan een bewaarneming, NuCamperStalling in
het bezit te (doen) stellen van de correcte en volledige naam, het adres en het telefoonnummer
van stallingnemer, alsmede het kenteken, het type, het merk en de lengte van de zaak. Deze
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worden bij inschrijving vermeld op het “Inschrijfformulier stalling”. Bij een wijziging van
een van deze gegevens dient stallingnemer dit direct schriftelijk mede te delen aan
NuCamperStalling. Tevens is stallingnemer verplicht zich bij inschrijving met een geldig
legitimatiebewijs te legitimeren.

2.4 De stallingperiode vangt aan op de eerste dag waarop de zaak door NuCamperStalling in
bewaarneming wordt genomen en eindigt op de overeengekomen datum, welke ook is terug te
vinden op het Inschrijfformulier stalling.

2.5 De stallingperiode wordt nadien stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden met dezelfde
periode verlengd, tenzij de bewaarneming van de zaak door stallingnemer of
NuCamperStalling uiterlijk twee maanden vóór de volgende stallingperiode, schriftelijk aan
de andere partij is opgezegd. Stallingnemer is verplicht om de zaak uiterlijk op de laatste dag
van de stallingperiode op te halen c.q. te verwijderen uit de stalling, bij gebreke waarvan het
NuCamperStalling is toegestaan dat voor rekening en risico van stallingnemer te doen.

2.6 NuCamperStalling bepaalt de plaats van de stalling en is bevoegd om de zaak binnen de
stalling te verplaatsen. NuCamperStalling stalt zaken op het terrein of in de loodsen gelegen
aan de Kraanvogelweg 2 te Kampen. NuCamperStalling zal de zaak nooit naar andere locaties
transporteren, tenzij u hier nadrukkelijk om heeft verzocht en toestemming voor heeft
gegeven.

2.7 De bewaarneming en de stallingplaats van de zaak is persoonsgebonden en is zijdens
stallingnemer niet overdraagbaar aan een ander/derde. Onderhuur of bruikleen van de zaak is
gedurende de bewaarneming niet toegestaan.

2.8 Zonder voorafgaande toestemming van NuCamperStalling is het stallingnemer niet
toegestaan om zich toegang te verschaffen tot en/of zich te bevinden in de stallingruimte van
NuCamperStalling.

2.9 Het is stallingnemer verboden zodanig te handelen en/of na te laten dat dit tot schade
jegens (zaken van) NuCamperStalling en/of (een) derde(en) leidt, of zou kunnen leiden.
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2.10 Ten aanzien van handelen en/of nalaten van stallingnemer, dat op welke manier dan ook
de veiligheid van (zaken van) NuCamperStalling en/of (een) derde(en) in gevaar brengt, of
zou kunnen brengen, kunnen door NuCamperStalling zonder overleg en voor rekening en
risico van stallingnemer, de noodzakelijke voorzieningen worden getroffen.

Artikel 3: gebruiksregels
3.1 De stallingnemer kan de zaak in de periode van 1 april tot 1 oktober terugnemen c.q.
ophalen op de maandagen, donderdag, vrijdag en zaterdagmorgen mits deze ten minste 24 uur
van tevoren en met in achtneming van de hierboven bedoelde openingstijden, de navolgende
mededeling doet aan NuCamperStalling, zijnde: de naam en deugdelijke aanduiding van de
zaak, dag en uur/tijdstip van ophalen van de zaak, alsmede het kenteken en het merk van de
zaak. Aanvraag kan telefonisch, per e-mail of via de website www.nucamperstalling.nl.
Stallingnemer kan de zaak in deze periode te allen tijde zonder vooraankondiging terug in
stalling brengen, met in achtneming van de hierboven bedoelde openingstijden.

3.2 Van 1 oktober tot 1 april is de zaak door stallingnemer niet verkrijgbaar en kan dus in
deze periode niet worden opgehaald. Het is voor stallingnemer dan niet meer mogelijk de
zaak uit de stalling te halen of toegang tot de zaak te verkrijgen.

3.3 n.v.t.

3.4 Met in achtneming van de hierboven vermelde openingstijden, is het stallingnemer
uitsluitend toegestaan om de zaak op het haal- en brengplein op te halen of terug te brengen.
De stallingloodsen zijn afgesloten en de rest van het terrein is verboden toegang en beveiligd
middels een alarmsysteem.

3.5 Uitsluitend indien uiterst noodzakelijk is het stallingnemer toegestaan om gedurende de
bewaarneming de gestalde zaak – zo beperkt mogelijk – te betreden en/of te gebruiken na
overleg met NuCamperStalling.

3.6 Stallingnemer is verplicht om voorafgaande aan de bewaarneming het navolgende te
hebben verwijderd en tijdens de bewaarneming verwijderd te houden, uit de zaak: (brand-)
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gevaarlijke, schadelijke, explosieve, verontreinigde en/of illegale stoffen en/of zaken,
waaronder gasflessen, zelf ontbrandende producten/stoffen en dergelijke.

3.7 Het is stallingnemer verboden om de zaak zodanig te voorzien van beveiliging zoals
sloten, dat het voor NuCamperStalling, onmogelijk is om de zaak in de stallingruimte te
verplaatsen.

3.8 Het is stallingnemer niet toegestaan om zelf de zaak in de stallingruimte te (laten)
verplaatsen.

3.9 Het is stallingnemer niet toegestaan om in de stalling of op het parkeerterrein onderhoudsof reparatiewerkzaamheden te verrichten, alsmede verkoopacties te ondernemen.

3.10 Na stalling is het niet mogelijk de stallingruimte te betreden. Dit geldt ook wanneer
stallingnemer spullen naar het gestalde object wil brengen of er uit wil verwijderen.

3.11 Indien het object niet wil starten omdat de stallingnemer geen stroomaansluiting heeft
genomen tijdens de stallingsperiode, dan zal de stallinghouder eenmalig € 35,= in rekening
brengen voor het herstarten van uw object.

Artikel 4: betaling en tekortkoming
4.1 De door de stallingnemer aan NuCamperStalling verschuldigde stallingprijs is inclusief
BTW en wordt berekend aan de hand van de totale lengte van de zaak op basis van de lengte
daarvan in centimeters. Dit is de lengte inclusief dissel en eventuele fietsendrager en zal door
NuCamperStalling worden opgemeten bij inschrijving.

4.2 De stallingprijs dient stallingnemer bij aanvang van de bewaarneming te voldoen aan
NuCamperStalling. Aan de stallingsnemer zal een factuur worden uitgereikt, die per
omgaande betaald dient te worden.

4.3 Stallingnemer is verplicht om alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst per bank,
contant of per pinbetaling en zonder opschorting, verrekening en/of korting, te voldoen aan
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NuCamperStalling. Restitutie van de betaalde stallingprijs vindt nimmer plaats. Het is
stallingnemer eerst toegestaan de zaak op te halen of (terug) te brengen zodra betalingen
volledig en onvoorwaardelijk zijn voldaan aan NuCamperStalling.

4.4 De actuele stallingtarieven zijn gepubliceerd op de website van NuCamperStalling:
www.nucamperstalling.nl.

4.5 Het is NuCamperStalling toegestaan om stallingtarieven en stallingprijzen jaarlijks te
wijzigen c.q. te verhogen volgens het prijsindexcijfer van gezinsconsumptie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek van het voorafgaande jaar, dan wel volgens een naar eigen inzicht
van de NuCamperStalling te bepalen berekening. Indien deze wijziging schriftelijk wordt
afgewezen door stallingnemer jegens NuCamperStalling, dan kan stallingnemer uiterlijk tot
de aanvang van en tevens per de volgende stallingperiode, de bewaarneming schriftelijk
beëindigen.

4.6 In geval van verzuim ter zake van een betaling of anderszins, is stallingnemer aan
NuCamperStalling volledige vergoeding verschuldigd van alle kosten zijdens
NuCamperStalling in en buiten rechte verband houdende met de invordering.

4.7 Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een tekortkoming in de
nakoming door stallingnemer, NuCamperStalling de bevoegdheid om zonder gerechtelijke
tussenkomst de overeenkomst terstond te ontbinden. In dat geval is stallingnemer aan
NuCamperStalling onmiddellijk vergoeding van alle openstaande vorderingen, kosten en
schade van NuCamperStalling, verschuldigd.

4.8 NuCamperStalling is gerechtigd de zaak van stallingnemer onder zich te houden en afgifte
op te schorten, totdat stallingnemer al zijn verplichtingen jegens NuCamperStalling heeft
voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van
NuCamperStalling.
4.9 Indien stallingnemer – na door NuCamperStalling per aangetekend schrijven te zijn
aangemaand – zes maanden na datum van dit aangetekend schrijven de verschuldigde betaling
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niet heeft voldaan aan NuCamperStalling en tevens de periode van de overeenkomst waarop
het verschuldigde bedrag betrekking heeft, is verlopen, wordt stallingnemer geacht afstand te
hebben gedaan van de zaak en heeft NuCamperStalling het recht om de zaak van
stallingnemer te (doen) verkopen. NuCamperStalling heeft alsdan het recht uit de opbrengst
van deze verkoop de volledige vordering op stallingnemer, te verhalen.

Artikel 5: aansprakelijkheid
5.1 De bewaarneming van de zaak is voor eigen rekening en risico van stallingnemer. De zaak
wordt bewaard in een afgesloten ruimte.

5.2 Stallingnemer dient de zaak met toebehoren in de stallingruimte afdoende en deugdelijk te
verzekeren tegen voorkomende omstandigheden, zoals, maar niet gelimiteerd tot, schade,
brand en diefstal.

5.3 NuCamperStalling is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan de
zaak en/of stallingnemer of aanverwante personen (wegens bijvoorbeeld brand, storm,
glasschade, vernieling, diefstal, schade door bevriezing van leidingen en dergelijke).
Uitgezonderd is de situatie dat sprake is van aangetoonde opzet of grove schuld zijdens
NuCamperStalling.

5.4 Stallingnemer is jegens NuCamperStalling aansprakelijk voor alle materiële en
immateriële schade door toedoen van stallingnemer toegebracht aan (zaken van)
NuCamperStalling, aanverwante personen en/of (een) derde(n) (zoals ten gevolge van
veroorzaakte brand). Stallingnemer dient alle daaruit voortvloeiende kosten en schade
onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk te vergoeden aan NuCamperStalling
respectievelijk de derde(n).

5.5 Stallingnemer vrijwaart NuCamperStalling van aanspraken van stallingnemer en/of van
(een) derde(n), wegens brand, schade, verlies of anderszins.

5.6 Met inachtneming van de wet en in aanvulling daarop wordt onder overmacht eveneens
verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
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NuCamperStalling geen invloed kan uitoefenen en waardoor NuCamperStalling niet in staat
is de verplichtingen na te komen. Alsdan staat het NuCamperStalling vrij de verplichtingen
(jegens stallingnemer) op te schorten.

5.7 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
NuCamperStalling niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden en zijn zij over en weer geen (schade-) vergoeding
verschuldigd.

5.8 Indien NuCamperStalling bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk de
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan is NuCamperStalling
gerechtigd voor dat deel afzonderlijk een factuur te zenden aan stallingnemer en is
laatstgenoemde daarvan betaling verschuldigd.

5.9 Indien stallingnemer (bij het terugnemen c.q. ophalen) niet tijdig kan beschikken over de
zaak, al dan niet door toedoen van NuCamperStalling, dan is NuCamperStalling nimmer en
op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens stallingnemer.

Artikel 6: geschillen
6.1 Op de tussen stallingnemer en NuCamperStalling gesloten overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen stallingnemer en
NuCamperStalling mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de
rechtbank te Zwolle.Caravanstalling
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