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Voorwaarden Persoon Recreatiestalling Rotterdam 

 
 
Ophalen   Geef uw ophaalverzoek door via www.persoonstalling.nl minimaal 2 hele dagen vooraf.  
7dagen X 24uur Ophalen in het weekend, bericht ons uiterlijk vrijdagochtend vóór 10:00 uur.        
     Ophalen in de winterperiode, bericht minimaal 7 dagen vooraf. (herfstvakantie tot Pasen) 
 

De fair use policy geldt voor klaarzetten, uitsluitend voor normaal recreatief gebruik, alleen voor ophalen, 
niet voor alleen bezoek, uitsluitend voor eigen gebruik, geen verhuur en geen bedrijfsmatig gebruik. 

 Uw recreatievoertuig wordt klaargezet voor vertrek op het voorterrein of vooraan in het vak. 
Uw vaartuig kunt u vooraan in het vak met de toegangspas ophalen op de dag van uw ophaalverzoek.  

 
Terugbrengen Kan altijd zonder bericht vooraf op het voorterrein van de stalling. 
7dagen X 24uur Wij zullen uw recreatievoertuig voor u binnenzetten. 
 Denkt u alstublieft aan een leesbare naamkaart. Deze is verplicht in de stalling. 
 Vaartuigen kunnen in het hoogseizoen overdag worden binnengezet op de dag van het ophaalverzoek. 
 
Geen bezoek   alleen bezoek aan uw caravan of boot is niet mogelijk i.v.m. de bereikbaarheid, veiligheid en handling.  
 Voorkom tussentijds bezoek, bewaar geen spullen in uw object die u weer nodig heeft of wilt opslaan. 
 Indien tussentijds bezoek toch essentieel is, worden handlingskosten a 40 euro in rekening gebracht.  
 
Kantoortijden altijd op afspraak. In het kampeerseizoen periode Pasen tot en met herfstvakantie van : 
   Maandag t/m vrijdag    9:00-17:00 uur  
 Zaterdag     9:00-12:00 uur  
 Zondag en feestdagen   Gesloten   
    
Winterseizoen geldt vanaf de herfstvakantie tot Pasen. Recreatievoertuigen zijn beperkt toegankelijk. 
 Ophalen in de winterperiode kan 7 dagen X 24uur, bericht ons minimaal 7 dagen vooraf. 
 Terugbrengen en ophalen verloopt via het voorterrein in de winterperiode. 
 Winteropeningstijd kantoor is op zaterdag van 9:00 tot 12:00uur. Bezoek aan uw object is niet mogelijk. 
  
De maximale doorrijhoogte is 2,65 meter. Pas op: geen airco’s, antennes of accessoires monteren hoger dan 2,65 meter. 
Nultolerantiebeleid voor werkzaamheden en langdurige aanwezigheid op de stallinglocatie zijn niet toegestaan. 
Het stallen geschiedt op eigen risico. Verplicht uw object zelf allrisk te verzekeren. Voor verzekering dient u zorg te dragen.  
 
Bij aanvaarding van de stallingplaats gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Lees hieronder.  
 
  

http://www.persoonstalling.nl/
http://www.caravanparking.nl/
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Algemene Voorwaarden 
 
 
 

• U kunt gebruik maken van de stallingplaats tussen 1 september tot 31 augustus van het betreffende seizoen.  

• De stallingovereenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd en gaat in per 1 september. 

• Bij aanvaarding stallingplaats verplicht de gebruiker deze voorwaarden en zonodig aanwijzingen strikt op te volgen. 

• De maximale doorrijhoogte van het aangeboden object moet altijd lager zijn dan 265cm hoog. Dit is een gangbare  
hoogte voor caravans en boten. Pas op: airco’s, antennes, hoge accessoires op het dak kunnen beschadigen.  
Indien uw object wijzigt hoger dan 265 cm komt uw stallingplaats per direct te vervallen en volgt geen restitutie. 

• Voorkom kortsluiting en accu-schade, accupolen altijd losmaken / hoofdschakelaar altijd uitzetten.  

• Gasflessen en andere brandbare of gevaarlijke stoffen mogen niet in de stalling worden achtergelaten.    

• Geen losse jerrycans en losse brandstoftanks of andere brandbare stoffen achterlaten in het gestalde. 
Brandstofsysteem dicht houden zodat nooit brandbare dampen of brandstoffen kunnen vrijkomen.  
Bij overtreding van deze regel bent u aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten. 

• Reparaties in de stalling zijn niet toegestaan. Nultolerantiebeleid geldt voor werkzaamheden op de stallinglocatie. 

• Het verplaatsen van uw eigen recreatievoertuig dient handmatig door minimaal 2 personen te geschieden. 

• Achteruitrijden in combinatie met auto of zelf recreatievoertuigen in de rij naar voren halen is niet toegestaan.  

• Naam, kenteken en vaknummer moeten duidelijk zijn aangegeven op het gestalde.  

• Het gestalde moet zijn afgesloten en van een trekhaakslot zijn voorzien.  

• Cameratoezicht en toegangsregistratie worden toegepast op de stallinglocatie. 

• Houdt rekening met de kans op vorst en voorkom schade.   

• Wij adviseren om boten goed ventilerend te houden en goed ventilerend af te dekken in de stalling. 

• Betaling bij aanvang van de stalling of uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.  

• Bij betaling factuurnummer, merk en kenteken vermelden.  

• Uitstel van betaling en deelbetalingsregelingen worden niet verleend. 

• Na het verstrijken van de betalingstermijn zal het verschuldigde bedragen stijgen met kosten en rente.   

• Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behouden wij het recht van retentie. 

• Adreswijziging, opzegging of verandering van het gestalde dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden.  

• De opzegtermijn is minimaal 30 dagen. (Opzegging voor het nieuwe stallingjaar uiterlijk op 1 augustus.) 

• Restitutie stalling alleen binnen 4 maanden na aanvang stallingjaar (tot 1 januari).  

• Teruggave van waarborg toegangspas uitsluitend bij inlevering binnen 1 maand na beëindiging stallingplaats. 

• De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of  

• tenietgaan of welke schade ook, die zich zou voordoen tijdens het stallen.  

• Het stallen geschiedt op eigen risico. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.  

• Het gestalde verplicht allrisk verzekeren. Voor verzekering dient de eigenaar van het gestalde zorg te dragen. 

• De stallinghouder of zijn rechtverkrijgenden houdt zich het recht voor de stallingplaats te beëindigen.  

• De gebruiker kan aan de stallingplaats geen rechten ontlenen. De stallingplaats en toegangspas is  
persoonsgebonden en object gebonden, alleen met goedkeuring stallinghouder overdraagbaar.  

• Bij aanvaarding/inschrijving en/of betaling bent u akkoord met deze voorwaarden. 
 

http://www.persoonstalling.nl/

