Stallingsvoorwaarden buiten VAG ’t Eendeëi
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Stalling
Onder stalling wordt verstaan een ruimte op het buitenterrein van de Vereniging de
Alternatieve Garage ’t Eendeëi’ (hierna: ’VAG ‘t Eendeëi‘) aan de Van Helmontstraat
13 te Rotterdam. De plaats is geschikt voor het stallen van een Citroën A-type als
bedoeld in de statuten van VAG ‘t Eendeëi (hierna: ’het voertuig‘).
De stalling is bedoeld voor leden van VAG ’t Eendeëi teneinde tijdelijk hun voertuig
te kunnen stallen in aanloop naar een project met betrekking tot voornoemd
voertuig of in het kader van de ‘Overgangsregeling voor oldtimers’ van de
Belastingdienst. Stalling is in principe uitsluitend mogelijk voor een voertuig dat op
naam van een lid van VAG ’t Eendeëi (hierna: ‘de huurder‘) staat of komt te staan.
Een lid kan niet meer dan één plaats in de stalling huren.
Het stallen heeft plaats op een door het bestuur van VAG ‘t Eendeëi of door de door
het bestuur aangewezen beheerder van de stalling (hierna gezamenlijk: ‘het
bestuur‘) aan te wijzen plaats.
In de maanden december, januari en februari zijn er vijf plaatsen beschikbaar. In
de overige maanden drie.
Bij het brengen en het halen van het voertuig dient de huurder aanwijzingen van
het bestuur op te volgen.
Financiële aspecten
Het bestuur vermeldt de huurtarieven op de website van VAG ’t Eendeëi. De
huurtarieven kunnen jaarlijks aangepast worden en gelden dan vanaf het moment
van vermelding op de website en gaan in de bij de eerstvolgende huurtermijn.
De stallingsvergoeding is per kwartaal middels automatische incasso verschuldigd.
Bij het niet kunnen innen van de stallingsvergoeding heeft het Eendeëi het recht
van retentie, in welk geval het bestuur het recht heeft om de huurder de toegang
tot de stalling te ontzeggen.
Duur, looptijd en beëindiging van de huurovereenkomst
De stalling wordt aangegaan voor de duur van een kwartaal. Na het verstrijken van
deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd, met maximaal een
kwartaal, tenzij de huur tijdig is opgezegd.
Opzegging van de huur geschiedt schriftelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand. Opzegging kan plaats hebben, zowel door de huurder
als door het bestuur.
Als de huurder na afloop van de huurovereenkomst het voertuig niet weghaalt,
heeft het bestuur het recht voornoemd voertuig van het terrein te verwijderen.
In overleg met de boxbeheerder is het mogelijk een voertuig, dat wacht op een
gereserveerde plaats in de box, maximaal een maand gratis te parkeren op een
stallingsplaats, mits er een plaats beschikbaar is.
In overleg met de boxbeheerder is het mogelijk een voertuig, dat in het kader van
een cursus van VAG ‘t Eendeëi niet kan rijden, gedurende voornoemde cursus gratis
te parkeren op een stallingsplaats, mits er een plaats beschikbaar is.
Risico, aansprakelijkheid en verzekering
De huurder vrijwaart VAG ‘t Eendeëi voor aansprakelijkheid jegens derden terzake
van elke schade welke door of met diens voertuig aan (goederen van) die derden
mocht worden veroorzaakt. Voor schade, ontstaan indien de huurder het voertuig
bestuurt of verplaatst, is VAG ‘t Eendeëi derhalve nimmer aansprakelijk.
VAG ‘t Eendeëi is verplicht zich jegens de huurder als een goed stallingsbeheerder
te gedragen.
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VAG ‘t Eendeëi is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, of schade van welke aard
dan ook aan het voertuig van de huurder, tenzij de schade het gevolg mocht zijn
van nalatigheid of schuld aan de zijde van VAG ‘t Eendeëi.
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Indien VAG ‘t Eendeëi aansprakelijk mocht zijn, is het bedrag van de
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van VAG ‘t Eendeëi uitkeert, onder aftrek van het eventuele eigen
risico.
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Slotbepalingen
Het bestuur kan de ‘Stallingsvoorwaarden buiten VAG ’t Eendeëi‘ wijzigen met
inachtneming van een overgangsperiode van een kwartaal.
Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 juli 2020.

