
• 
 

   Stallingscontract kampeermiddel  
(caravan, kampeerauto) 

 
 

Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de voorwaarden op de achterzijde van dit blad! 
 

Op beide overeenkomsten moet de handtekening van bewaargever en stallinghouder worden geplaatst. Zodra beide handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door! 
 

1. Partijen 
 

A. Houder van stalling 
 

(Handels)naam                                                                                                     

Straat+ huisnr.stalling                                                                                              

Postcode+ woonplaats                                                                                             

Telefoonnummer                                                                                                      

Email                                                                                                                       

B. Gebruiker van stalling (= eigenaar  kampeermiddel) 

Naam+ voorletter                                                                                                    

Straat+ huisnr.                                                                                                        

Postcode+ woonplaats                                                                                             

Telefoonnummer                                                                                                     

Fax                                                                                                                        

Nr. identiteitsbewijs       
Ondergetekenden: A. houder van de stalling, hierna genoemd ‘stallinghouder’ en B. 
gebruiker van stalling, hierna genoemd ‘bewaargever’ verklaren deze stallingsovereen- 
komst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden. 

 
2. Het kampeermiddel 
Partijen zijn overeengekomen dat de stallinghouder zich tegenover de bewaargever 
verbindt om tegen betaling, het hieronder omschreven kampeermiddel te bewaren en dit 
na afloop van de stallingsperiode terug te geven in de staat waarin de stallinghouder dit 
ontving, behoudens normale achteruitgang wegens stilstand. 

 
Merk/type                                                                                                             

Bouwjaar                                                                                                               

Chassisnummer                                                                                                      

Kenteken                                                                                                                

Aanwezige schade bij aanvang stallingsperiode  (aan inboedel en toebehoren) 

Geen schade 
 

Aan buitenzijde        

Aan binnenzijde       

 
 
 

3. Stallingsperiode 

Stallingsperiode gaat in   –  –  om  uur 

en eindigt op   –  –  om  uur 
Bij teruggave van het kampeermiddel tijdens de stallingsperiode op verzoek van de 
bewaargever: 

Eindigt het stallingscontract op de datum en tijdstip waarop het kampeermiddel 
tussentijds ter beschikking wordt gesteld; 
Wordt het stallingscontract voortgezet tot de aangegeven einddatum. Daarbij neemt 
de bewaargever het volgende in acht: 
Een verzoek tot tussentijdse teruggave wordt minimaal   werkdagen vóór de 
datum waarop het kampeermiddel beschikbaar moet worden gesteld, kenbaar 
gemaakt bij de stallinghouder; 
Bij teruggave wordt overeengekomen op welke datum en tijdstip de bewaargever het 
kampeermiddel terug in bewaring geeft aan de stallinghouder; 
De bewaargever  voldoet de eventuele  extra kosten, zijnde €   per keer, voor 
tussentijdse teruggave en het opnieuw in bewaring nemen door stallinghouder. 

 
4. Stallingprijs en aanbetaling 
 
Stallingprijs totaal  €     

Incl. verzekeringspremie en evt. omzetbelasting 

Bedrag in letters                                                                                          euro 

Overige kosten                                                                                                                  euro 

Vooruitbetaling       €                                     Restantbedrag €                                
Restantbedrag te voldoen          Bij aanvang van de stallingsperiode 

Voor(datum)                                                             
In      termijnen van €                                               

Op de vervaldatum                                                  

Betalingswijze per/in        (Post)bankrekeningnummer stallinghouder 
 
 

Contanten Anders    
 
 
 
 
5. Preventie en verzekering 
 
Aanwezige beveiliging 
 

Geen speciale beveiliging 
 

Omheind, afsluitbaar terrein 
 

Afsluitbare loods, garage, schuur of andere overdekte ruitme 
 

Terrein of stallingsruimte voorzien van een alarminstallatie 
 
Verzekering 
 

Stallinghouder beschikt over een verzekering die dekking biedt bij elke schade 

(incl. diefstal en brand) aan het kampeermiddel die tijdens de stallingsperiode is 

ontstaan. 

Bewaargever beschikt over of zorgt voor een (casco) verzekering voor het kampeer- 

middel die dekking biedt bij schade (inlc. diefstal en brand) aan het kampeermiddel 

tijdens de stallingsperiode. 

6. Contactpersoon 
 
Naam    

Telefoonnummer    

7. Nadere afspraken 
 
 
 
 
 
 
8. Ondertekening 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: bewaargever en stallings- 
houder zetten op beide overeenkomsten een originele handtekening) 
 
Datum                                                                                                                    

Plaats                                                                                                                    

Handtekening bewaargever                             Handtekening stallingshouder 

 
Na ondertekening  behoudt iedere partij één exemplaar 

 
ANWB heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. ANWB is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract.  Noch is de ANWB 
partij bij dit contract. 



Voorwaarden stallingscontract kampeermiddel (caravan, kampeerauto) 
 

A. Bewaring 
1.  Stallinghouder bewaart het aan hem vertrouwde kampeermiddel 

op een door hem aan te wijzen plaats in een door hem beheerde 
overdekte ruimte die vóór ondertekening van deze overeenkomst is 
getoond aan de bewaargever; 

2. Bewaargever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het 
kampeermiddel te alle tijde terugnemen van de stallinghouder; 

3. 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. 

 
B. Verplichtingen stallinghouder 
De stallinghouder: 
1.  Neemt het kampeermiddel op afgesproken datum en tijdstip in 

bewaring en stelt het kampeermiddel op afgesproken datum en 
tijdstip weer ter beschikking  van de bewaargever; 

2. Neemt de zorg van een goed stallinghouder bij bewaring van het 
kampeermiddel in acht en treft de nodige maatregelen die in 
redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van 
schade aan het kampeermiddel en toebehoren; 

3. Gebruikt het kampeermiddel niet en geeft het kampeermiddel niet bij 
derden in bewaring. 

 
C. 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. 

 
D. Niet nakoming 
1.  Komt de bewaargever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na, 

dan kan de stallinghouder de overeenkomst geheel  of gedeeltelijk 
ontbinden. Tenzij het een tekortkoming van geringe aard is. De 
stallinghouder kan een schadevergoeding eisen van bewaargever als 
deze schade  leidt. Dit is niet mogelijk als er sprake is van overmacht. 

2. Komt de stallinghouder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet 
na, dan kan de bewaargever de overeenkomst geheel  of gedeeltelijk 
ontbinden. Is dit tijdens  de huurperiode dan heeft bewaargever recht 
op restitutie van (een deel van) de stallingprijs. Ook kan de bewaar- 
gever een schadevergoeding claimen van de stallinghouder als hij 
schade  leidt. Dit is niet mogelijk als er sprake is van overmacht. 

3. Haalt de bewaargever het kampeermiddel niet op de afgesproken tijd 
op, dan kan de stallinghouder meerkosten in rekening brengen voor de 
stallingprijs. Daarbij bestaat voor de stallinghouder de mogelijkheid 
om een vergoeding van hierdoor geleden schade  te claimen. 

 
E. Schade 
1.  Bij diefstal, inbeslagname en/of aanzienlijke beschadiging van het 

kampeermiddel, inventaris en toebehoren, treedt stallinghouder in 
overleg met bewaargever. 

2. Stallinghouder is aansprakelijk voor genoemde schade  en de daarmee 
verband houdende kosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden 
toegerekend of gedekt zijn door de lopende cascoverzekering voor het 
kampeermiddel of die waarvoor de bewaargever zorg zou dragen. 

 
F. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is 
bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake  een 
geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie 
worden voorgelegd. 

Tip! 
•  Laat geen waardevolle spullen achter in het kampeermiddel. Zelfs 

met een verzekering is niet altijd alle schade  gedekt. 
•  Maak een lijst van spullen die achterblijven in het kampeermiddel 

en bewaar thuis een kopie. Deze lijst moet  zowel door u als door de 
stallinghouder worden geparafeerd. 

•  Ook als de stallinghouder een brand- of inboedelverzekering heeft, 
betekent dat niet automatisch dat uw kampeermiddel is 
meeverzekerd. Het is dus verstandig om ook zelf het kampeermiddel 
casco te verzekeren. 

•  Ga na of de WA verzekering van uw kampeermiddel ook tijdens 
stalling geldt. Ook is het verstandig om na te gaan of de stalling- 
houder tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd voor 
bijvoorbeeld schade  door verplaatsingen. 

•  Controleer samen met de stallinghouder het kampeermiddel direct op 
schade  bij aankomst en vertrek vanaf de stalling, ook bij tussentijds 
gebruik. 

 
 

 


