
Huurovereenkomst Fietsenstalling. 
Stalling voor fiets, bromfiets (bromscooter), Motor (motorscooter). 
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt. 
 
Datum :  ____-____-____  
 
Stalling:  □ Groen van Prinstererstraat 
  □ Gillis van Ledenbergstraat (uitsluitend fietsen) 
 
Beheerder 
Ton’s Fietsenmakerij 
Fortweg 23 
2131 WG  Hoofddorp 
Tel  : 020 - 475 15 75 Winkel Groen van Prinstererstraat 53 hs. 
Tel  : 06 - 26 348 882 Uitsluitend voor spoedeisende zaken. 
Mail  : info@tonfiets.nl 
Web  : www.ton-fiets.nl 
Bank  : NL 04 INGB 0004 7208 41 
 
Huurder 
 
Naam  : ____________________________________________ 
 
Adres  : ____________________________________________ 
 
Postcode : ____________________________________________ 
 
Woonplaats : ____________________________________________ 
 
Telefoon : ____________________________________________ 
 
Betreft  : □ Fiets   €    40,50 per kwartaal  

  □ Bromfiets/Scooter €  105,00 per kwartaal 
  □ Motorfiets   €  157,50 per kwartaal 
 

Borg  : □     €    50,00 
 
 
Voertuig : Merk:________Kleur:_________Kenteken:__________ 
 
E mail  : ____________________________________________ 
 
Kopie ID : □ Rijbewijs □ Paspoort/ID kaart  
 
Chip nr. : ____________________________________________ 
 
IBANnr. : ____________________________________________ 



 
 
Voorwaarden 
 

1. De stalling is voorzien van een gecodeerd chipslot systeem. 
Iedere klant wordt een persoonlijke chipsleutel verstrekt. 
Beheerder behoud zich het recht voor bij wanbetaling, onachtzaam- en/of oneigenlijk 
gebruik, de toegang tot de stalling te weigeren en de overeenkomst te beeindigen. 

1a. De huurder verklaart zich bekend met de werking van het slot, sluit bij het verlaten 
van de stalling op juiste wijze af en controleert dit. 

1b. Het is de huurder niet toegestaan de chipsleutel in gebruik te geven aan derden of 
deze toegang tot de stalling te verstrekken. 

1c. Het is niet toegestaan de stalling met draaiende motor te betreden of te verlaten. 
1d.  Het is in de stalling verboden te roken. 

2. De huurder plaatst zijn fiets, bromfiets of motor  uitsluitend op de aangewezen 
stallingplaats. 

2a. Het is niet toegestaan de stalling te gebruiken anders dan het stallen. 
 Geen reparatie, onderhoudswerkzaamheden etc. 
2b. Het is niet toegestaan de stallingruimte te gebruiken voor opslag van andere zaken 

zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. 
3. Verschuldigde huurkosten worden middels automatisch incasso geïncasseerd. 

Het stallingbedrag zal in de eerste week van het nieuwe kwartaal worden 
geïncasseerd. 

3a. Bij het afsluiten van deze overeenkomst betaalt de huurder een borgsom van € 50,= 
voor de chipsleutel. 

3b. Alle huurbedragen zijn inclusief BTW. 
3c. Bij verlies of beschadiging van de chipsleutel is de huurder opnieuw borgsom 

verschuldigd. 
3d. De beheerder is gerechtigd de stallinghuur tussentijds te verhogen. De beheerder 

dient dit echter minimaal twee maanden van te voren aan te geven. 
3e. Bij betalingsachterstand of onterechte storno, wordt de huurder schriftelijk dan wel 

telefonisch dringend verzocht de achterstallige huur per omgaande te voldoen. Indien 
het bedrag binnen 2 werkdagen niet op onze rekening is bijgeschreven zal de 
toegang tot de stalling worden geblokkeerd. 

 Toegang zal weer worden verkregen na betaling van het verschuldigde bedrag 
verhoogd met €5,= administratiekosten. 

 De beheerder maakt gebruikt van het recht op retentie. 
4. De huurder stalt zijn of haar Fiets, bromfiets of motor geheel voor eigen risico. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vernieling van het gestalde 
object. 

5. Deze overeenkomst is voor een termijn van minimaal 1 jaar. 
Daarna is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. 

6. De huurder dient deze overeenkomst, na minimaal 1 jaar, tenminste 1 
kalendermaand voor de ingang van de nieuwe betalingstermijn per E-mail op te 
zeggen. 

7. Na tijdig opzeggen en inlevering van de chipsleutel, zal de betaalde borgsom onder 
aftrek van evt. openstaande stallingtermijn(en), binnen 1 maand over worden 
gemaakt op het bij ons bekend zijnde rekeningnummer. 

 
Huurder        Beheerder  
           
 
------------------------------      -------------------------- 

      


