Stallingsbedrijf ‘De Witte Bijl’
Fam. H. H. van de Bijl
Heuningstraat 10
4051 CB Ochten
bank rek nr.: NL96 RABO 0131041738

telefoon: 0344-641213
mobiel:
06-10793167
mobiel II: 06-18427162
info@dewittebijl.nl

Tarieven seizoen 2018/2019
Het basistarief caravan voor het seizoen 2018/2019 bedraagt € 41,00 per strekkende meter. De lengte
wordt gemeten inclusief dissel en evt. fietsenrek. Dit bedrag is inclusief drie maal halen en brengen. Voor
meerdere keren halen en brengen wordt per keer € 15,-- in rekening gebracht. Dit bedrag mag u telkens
bij het halen van de caravan contant afgeven, of u ziet dit terug op uw jaarrekening in september. Alle
bedragen zijn inclusief 21 % BTW.
Onze stallingsvoorwaarden zijn:
 Voor het ophalen van uw caravan dient u dit minimaal 2 dagen van te voren bij ons aan te geven per
telefoon of mail.
 U stalt op eigen risico: enige vorm van schade aan uw gestalde object is door onze verzekering niet gedekt!
 In de periode tussen 15 maart en 15 oktober zijn de openingstijden voor ophalen van uw caravan als volgt:
o woensdag van 13.00 tot 19.00 uur (melden voor halen van caravan vóór maandag 12.00 uur)
o vrijdag van 13.00 tot 19.00 uur (melden voor halen van caravan vóór woensdag 12.00 uur)
o zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur (melden voor halen van caravan vóór donderdag 12.00 uur)
 3x halen en brengen bij stalgeld inbegrepen, bij meerdere keren wordt € 15 per keer in rekening gebracht.
 Voor de winterperiode = 16 oktober t/m 14 maart zijn de openingstijden op aanvraag.
 Indien u niet meer van onze stalling gebruik wenst te maken dient u dit vóór 1 augustus aan ons kenbaar te
maken; we hebben dan nog voldoende tijd om de ruimte voor het komende seizoen weer te verhuren. Bij
geen of opzegging na 1 augustus brengen wij u het gehele jaarbedrag in rekening!
 Gasflessen mogen uitdrukkelijk niet in de caravan aanwezig zijn i.v.m. de brandverzekering!
 De naam en het adres van de eigenaar graag duidelijk zichtbaar achter het raam op de voorzijde van de
caravan, of op de dissel aangeven.
 Bij gebruik van disselsloten tegen diefstal, altijd een reservesleutel afgeven aan de verhuurder.
 Wij respecteren de zondagsrust.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met bovenstaande voorwaarden.
(U bent verzekerd van een stallingsplaats, als dit formulier ondertekend en wel in ons bezit is)

Achternaam

…….………………………………………

Voorletters ….………….........

Straatnaam

..............................................................

nr.

Postcode

................................

Plaats

….............................

....................................................

Telefoon / Mobiel

................................ E-mail adres ..............................................................

Merk caravan

...........................................................

lengte .................... m.

