Tarieven caravanstalling De Wezel 2020

Onder caravans/vouwwagens verstaan wij ieder niet gemotoriseerd recreatief voertuig vanaf 350cm bedoeld voor
recreatief gebruik dat vanwege zijn vorm niet kan worden gekanteld voor opslag. Een aanhanger met opbouw/huif valt
ook onder het caravantarief. Wij gaan uit van de totale lengte inclusief dissel en toebehoren zoals fietsendragers.
Typefouten/wijzigingen voorbehouden.

Omschrijving
Standaard stalling inclusief 3 x halen/brengen juni t/m mei (*1):
Vouwwagen kantelbaar
Caravan / vouwwagen
Caravan / vouwwagen
Extra halen/brengen per keer
Rittenkaart 10 x halen brengen
Langdurig stallen ZONDER ophalen juni t/m mei (*2) :
Langdurig stallen vouw-bagagewagen kantelbaar
Langdurig stallen vouw/platte bagagewagen
Langdurig stallen vouw/platte bagagewagen
Langdurig stallen caravan
Langdurig stallen caravan
Winterstalling ZONDER ophalen oktober t/m april (*3):
Stallen caravan/vouwwagen/etc. 1 oktober t/m 30 april
Overdracht overeenkomst bij verkoop caravan
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*1: standaard stalling. Seizoen juni tot en met mei. U betaald per volledig seizoen. Tarief is inclusief 3x halen/brengen.
Uitzondering: start uw overeenkomst voor voertuigen vanaf 350cm later dan september dan betaald u eenmalig voor de
resterende maanden €37,50 per maand. Het totaal word in 1x gefactureerd bij aanvang van de stalling waarbij u tot en met
mei de 3 haal/breng momenten kunt gebruiken. Extra ophaalmomenten kennen een tarief van €15.- per keer. Rittenkaart
mogelijk voor 10x halen/brengen á €125.- Uw overeenkomst loopt stilzwijgend door. Geen restitutie mogelijk.

*2: langdurig stallen zonder ophalen. Dit betreft altijd een volledig seizoentarief (juni tot en met mei). Het is niet mogelijk
de caravan/vouwwagen/aanhanger/trailer tussentijds op te halen. Alleen het brengen bij aanvang van de overeenkomst en
ophalen bij beëindiging van de overeenkomst zitten bij de prijs inbegrepen. Wilt u toch tussendoor een
bezoek/afhaalafspraak inplannen dan geld hiervoor een tarief van €75,- voor de 1e keer, €50,- voor de 2e keer en € 25 voor
iedere daarop volgende keer. Uw overeenkomst loopt stilzwijgend door. Geen restitutie mogelijk.

*3: winterstalling: loopt van 1 oktober tot en met 30 april. In die periode kunt u uw vouwwagen / bagagewagen tegen een
extra scherp tarief stallen. U kunt deze dan niet tussendoor ophalen/bezoeken. U dient daarmee rekening te houden mocht
u plannen hebben de vouwwagen/bagagewagen te willen bezoeken/verkopen. Toch onverhoopt tussentijds
bezoeken/halen/brengen? Dan zijn de kosten bij een 1e keer €75.-, 2e keer €50.- en €25.- voor iedere volgende keer. Uw
overeenkomst eindigt automatisch op 30 april. Geen restitutie mogelijk.

