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Stallingovereenkomst Kampeermiddel 
Gebruik deze overeenkomst voor de stalling van een kampeermiddel (caravan, vouwwagen, kampeerauto) 

voor bepaalde tijd. U regelt tot in de puntjes de juridische verhouding tussen u en de stallinghouder of 

eigenaar van het kampeermiddel. 

 

Aanvullende informatie 

 
Tips  

 

• Voor een vaste stallingsplaats, waarbij het te stallen object NIET verplaatst kan worden en de 
verhuurder een vaste plek heeft voor het te stallen object, dient u de overeenkomst ‘Verhuur 
stallingruimte’ te gebruiken. 

• Leg eventuele schade aan het object goed vast voor de in bewaarnemer. Foto en of een duidelijke 
tekening van de schade is hierbij erg belangrijk. 

 
Algemene tips 
 

• Controleer voor gebruik of u het juiste document heeft. De NKC Juridische Helpdesk helpt u hier 
graag bij. 

• Laat overeenkomsten altijd door alle partijen ondertekenen en zet een paraaf op alle pagina’s. 

• Bewaar altijd een origineel exemplaar van de getekende overeenkomst. 

 

Hulp nodig? 

https://www.nkc.nl/advies/wet-en-regelgeving/juridisch/juridische-helpdesk/. 

https://www.nkc.nl/advies/wet-en-regelgeving/juridisch/juridische-helpdesk/
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STALLINGOVEREENKOMST KAMPEERMIDDEL (OVEREENKOMST TOT BEWAARNEMING) 

 

1. PARTIJEN: 

 

Naam stallinghouder……………………………………… 

Contactpersoon…………………………………………… 

Adres………………………………………………………. 

Telefoonnummer…………………………………………… 

E-mail….…………………………………………………. 

 

Hierna te noemen: bewaarnemer 

 

Naam eigenaar kampeermiddel…………………………….. 

Adres…………………………………………………………… 

Telefoonnummer…………………………………………..…. 

E-mail………………………………………………………….. 

Nummer identiteitsbewijs……………………………………. 

 

Hierna te noemen: bewaargever 

 

Verklaren een stallingovereenkomst te hebben gesloten, waarbij de bewaarnemer zich tegenover de 

bewaargever verplicht om tegen betaling het hieronder omschreven kampeermiddel te stallen, volgens de 

navolgende bepalingen. 

 

2. OBJECT: 

 

Merk/type………………………………… 

Bouwjaar………………………………… 

Chassisnummer……………………….. 

Kenteken……………………………….. 

Eventuele schade bij aanvang stallingperiode: 

- aan binnenzijde, inclusief inboedel…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

- aan buitenzijde, inclusief toebehoren: 

Achterkant…………………………………………………………………………………………… 

Zijkant links………………………………………………………………………………………….. 

Zijkant rechts……………………………………………………………………………………….. 

Voorkant…………………………………………………………………………………………….. 

Toebehoren…………………………………………………………………………………………. 

 

[Eventuele tekening van de schade] 

Achterkant     Zijkant Links           Zijkant rechts        Voorkant 
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3. VOORWAARDEN 

 

Van deze overeenkomst maken deel uit de VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ 

STALLINGOVEREENKOMST KAMPEERMIDDEL.  De inhoud van deze voorwaarden is partijen bekend. 

Bewaarnemer en bewaargever hebben een exemplaar van de voorwaarden ontvangen.  

 

 

4. STALLINGPERIODE; 

 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van ……….. Deze periode gaat in op……. en eindigt 

op………… 

 

De overeenkomst kan zowel door bewaarnemer als bewaargever schriftelijk worden opgezegd, met 

inachtneming van een opzegtermijn van ……..maanden voor de afloop van de lopende stallingperiode. Bij 

niet tijdige opzegging wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van ……………….. 

 

5. PRIJS 

 

De prijs die bewaargever dient te betalen voor het stallen van het kampeermiddel bedraagt in totaal €…..per 

…… Deze prijs is inclusief verzekeringspremie en eventuele omzetbelasting. 

 

Het bedrag dient ineens per vooruitbetaling, dus uiterlijk……... / in ….termijnen van €… te beginnen 

op…….(doorhalen wat niet van toepassing is) te worden voldaan op bankrekeningnummer van 

bewaargever………………(bankrekeningnummer)/ in contanten…………(doorhalen wat niet van toepassing 

is).  

 

Borg: €……… 

Bovengenoemde prijs is exclusief extra te maken onkosten en/of schade aan de zijde van bewaarnemer. 

 

6. PREVENTIE EN VERZEKERINGEN 

 

Bewaargever dient het kampeermiddel tijdens de stallingperiode te verzekeren tegen schade (inclusief 

diefstal en brand) en te voorzien van een door zijn verzekeraar goedgekeurd slot en stelt de sleutel bij 

stalling beschikbaar aan bewaarnemer. 

of 

Bewaarnemer beschikt over een (WA/casco) verzekering voor het kampeermiddel die dekking biedt bij 

schade (inclusief diefstal en brand) aan het kampeermiddel tijdens de stallingperiode. (doorhalen wat niet 

van toepassing is)  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend. 

 

Datum……. 

 

Plaats ……. 

 

Handtekening bewaargever                                              Handtekening (contactpersoon) bewaarnemer 

 

…………………………….    ……………………………. 

 

BIJLAGE: VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGOVEREENKOMST KAMPEERMIDDEL 
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VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMST KAMPEERMIDDEL 

 
1.  Bewaring  

a. De stallinghouder bewaart het kampeermiddel op een door hem aan te wijzen plaats in een 

beheerde en overdekte ruimte. Deze ruimte is voorafgaand aan de ondertekening van de 

overeenkomst aan de bewaargever getoond; 

b. De bewaargever heeft het recht om gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst het 

kampeermiddel terug te nemen van de stallinghouder; 

c. In de situatie waarin de bewaargever teruggave van het kampeermiddel vordert, eindigt de 

overeenkomst. De bewaargever is in dat geval gehouden om de gehele stallingsprijs en de eventuele 

extra kosten voor verplaatsing en/of andere werkzaamheden te voldoen. 

 

2. Verplichtingen stallinghouder  

De stallinghouder:  
a. 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;  

b. 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;  

c. Is niet gerechtigd het kampeermiddel in gebruik te nemen en/of om het kampeermiddel bij derden 

in bewaring te geven. 

 

3. Verplichtingen bewaargever  

De bewaargever:  
a. Bezorgt het kampeermiddel op afgesproken datum en tijdstip bij de stallinghouder en haalt dit terug 

op afgesproken datum en tijdstip;  

b. Is verplicht om gasflessen, brandstoffen en andere schadelijke stoffen vóór het in stalling geven van 

het kampeermiddel te verwijderen;  

c. Voldoet tijdig de verschuldigde stallingsprijs en eventuele bijkomende kosten ook in het geval dat 

van de stallingsplaats geen gebruik wordt gemaakt.  

 

4. Niet nakoming  
a. 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 lijdt. Met 

uitzondering van een overmachtsituatie.  

b. 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 bewaargever een 

schadevergoeding claimen van de stallinghouder als hij schade lijdt. Dit is niet mogelijk als er sprake 

is van overmacht.  

c. 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 daardoor geleden schade te claimen.  
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5. Schade  
a. Bij diefstal, inbeslagname en/of aanzienlijke beschadiging van het kampeermiddel, inventaris en 

toebehoren, treedt stallinghouder in overleg met bewaargever.  

b. 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.  

 

6. 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. 

 


