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Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomst auto 
 
 
Dienstverlener: Carstorage&Go B.V. 
 
 
 
Algemeen 
 

1. De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het 
huurcontract door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de 
algemene voorwaarden. 

2. De voertuigen woorden  aanvaard voor opslag, wanneer Carstorage&Go B.V. van alle mankementen 
(zoals schade etc.) op de hoogte is gebracht. 

  
 
 
Aansprakelijkheid en verzekering 
 

1. De afnemer is verplicht het gestalde object minimaal WA en Casco te verzekeren. 
2. Het betreden van Carstorage&Go en het daarbij horende terrein is geheel op eigen risico.  
3. Objecten die op verzoek van afnemer buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald 

staan voor risico van de afnemer.  
4. De dienstverlener is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, 

verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of 
daaraan zijn aangebracht. De afnemer dient het gestalde en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan 
mocht bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle 
verlies, beschadiging, brand en andere zaken. 

5. De dienstverlener is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te 
wijten is aan grove schuld van de dienstverlener of personen in dienst van de dienstverlener, of door 
hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.  

6. Carstorage&Go B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Op grond van deze verzekering 
is schade aan de gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar handelen van 
Carstorage&Go B.V. Dit wil het volgende zeggen, wanneer er niet aangetoond kan worden dat 
Carstorage&Go B.V. aansprakelijk is voor een schade dan zal er op grond van de verzekering geen 
schadevergoeding plaats vinden. 
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Betaling 
 

1. De stallings kosten dienen bij vooruit betaling te worden voldaan of in maandelijkse termijnen per 
automatische incasso. 

2. De dienstverlener heeft het recht de kosten jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor 
gezinsconsumptie. Hij zal afnemers daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op. 

3. Indien de afnemer niet tijdig betaald, is hij rechtswege in verzuim en heeft de dienstverlener zonder 
enige ingebrekestelling het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente 
vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.  

4. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incasso kosten kunnen door de dienstverlener op de afnemer 
verhaald worden. 

5. De dienstverlener heeft het recht het object onder zich te houden totdat aan hem het verschuldigde 
geheel door afnemer is voldaan. 

6. Restitutie van betaling is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingvoorwaarden zijn wij 
gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij geen stallinggeld gerestitueerd. 

7. De stallingruimte is niet overdraagbaar als de afnemer zijn object tijdens de stallingperiode verkoopt, in 
overleg zijn er mogelijkheden. 

 
 
Vertrouwelijk  
 

1. Uw gegevens worden naar beste weten beschermd en niet gedeeld met derden voor commerciële 
doeleinden om uw privacy te waarborgen. 

2. Illegale activiteiten worden direct gemeld bij de juiste instanties. 
	  

 
 
 
	  


