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1.

Partijen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Strandcamping Groede en de recreant
overeengekomen stallingsovereenkomst van de toercaravan op een standplaats.

2.

Duur en betaling
a.

b.

c.

3.

De stallingsovereenkomst eindigt automatisch na afloop van de betreffende periode, zonder dat daarvoor
door Strandcamping Groede enige vorm van opzegging noodzakelijk is. Indien er geen
vervolgovereenkomst is afgesloten dienen de gestalde objecten uiterlijk op de einddatum van de
stallingsovereenkomst van de standplaats verwijderd te zijn. Aan een stallingsovereenkomst kunnen geen
rechten ontleend worden voor een vervolgovereenkomst.
De kosten, verbonden aan de stalling, staan op de overeenkomst aangegeven. Niet expliciet genoemde
kosten worden geacht te zijn inbegrepen. De verschuldigde bedragen dienen te zijn voldaan vóór de
aangegeven datum. Bij niet tijdige betaling vervallen de rechten op een stallingsplaats en dient de
caravan op eerste aanzeg van de plaats verwijderd te worden.
Indien niet de volledige termijn benut wordt, is toch de volledige som verschuldigd. Bij het vroegtijdig
verwijderen van de caravan of de andere gestalde goederen, wordt de overeenkomst als beëindigd
beschouwd. Het tijdelijk meenemen van een caravan, voor bijvoorbeeld keuring of reparatie, wordt niet
beschouwd als voortijdig verwijderen, mits Strandcamping Groede hiervan vooraf per e-mail op de
hoogte is gebracht.

Tekortkomingen, aansprakelijkheid en vrijwaring
Strandcamping Groede is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of verband
houdt met de stalling, tenzij de schade is ontstaan door aantoonbare onzorgvuldigheid van
Strandcamping Groede. Het gestalde object dient verzekerd te zijn tegen diefstal, inbraak en schade aan
derden. Wij adviseren u de gordijnen en vitrage mee naar huis te nemen. Hierdoor laat u zien dat er geen
waardevolle goederen in de caravan aanwezig zijn én maakt u uw caravan voor insluipers zo
onaantrekkelijk mogelijk.

4.

Verplichtingen en bevoegdheden van de huurder
a.

b.

c.

d.

e.

Aangezien Strandcamping Groede gedurende de stallingsperiode gesloten is, mag de toercaravan
gedurende die periode niet gebruikt worden voor overnachting of recreatief verblijf, maar u kunt hem
tijdens deze periode wel inspecteren. In verband met de veiligheid dient de gasfles en eventuele accu
(mover) verwijderd te worden en wordt de elektriciteitsvoorziening op het terrein uitgeschakeld.
Tijdens de volledige stallingsperiode dient de caravan gereed te staan voor transport. Dit houdt in dat de
standplaats binnen 30 minuten volledig leeg moet kunnen zijn. Daarom moeten de voortent
(uitgezonderd wintertent), de windschermen, schuttingen, palen, hekjes e.d verwijderd zijn. De caravan
mag tijdens de stallingsperiode op zijn steunpootjes staan, en mag ook verankerd zijn. Het “inpakken” van
de caravan in een hoes of zeil is niet toegestaan. De ruimte onder de caravan mag niet worden
dichtgemaakt. Deze ruimte dient volledig leeg te zijn en mag dus niet als bergruimte gebruikt worden.
Alle materialen onder of naast de caravan, achter of naast het tuinhuisje, dient u voor het ingaan van de
stallingsperiode volledig te verwijderen. De beplantingsstrook, en een ruimte van minimaal 1 meter
daar vandaan, dienen volledig vrij te zijn van obstakels. Stroomkabels dienen opgeruimd of ingegraven
te zijn. Daarnaast dient u alle overige losse materialen, zoals planken, tuingereedschap, fietsen, trapjes,
opstapjes, waslijnen, ladders, bloempotten, tuin-versieringen etc. te verwijderen of binnen te zetten.
Wanneer hieraan niet is voldaan op de ingang van de stallingsdatum, dan voert Strandcamping Groede
de opruim- en/of onderhoudswerkzaamheden uit en brengt de kosten daarvan bij u in rekening.
In dat geval gaat de stallingsovereenkomst pas in nadat de opruimings- en verwijderingskosten
volledig zijn voldaan.
De recreant is gehouden de voorschriften van de overheidsinstanties, zoals gemeente, brandweer e.d., in
acht te nemen.

Slotbepaling
•
•
•
•

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verantwoordelijke van Strandcamping
Groede;
Indien Strandcamping Groede niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Strandcamping Groede in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen;
In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht
zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
voorwaarden;
Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een
beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Fouten en wijzigingen voorbehouden.

