
Stallingvoorwaarden Remijn Tweewielers 

Remijn Tweewielers    Arnesteinweg 9    4338 PD  Middelburg      0118-611791 

 
Verhuurder:  Remijn Tweewielers, Arnesteinweg 9  Middelburg 
Huurder:   Ondergetekende 
Scooter:   Scooter met alle vaste accessoires zonder persoonlijke spullen 
Formulier:  Inleverformulier scooterstalling Remijn Tweewielers Middelburg 
 
Artikel  1: Verhuurder biedt u een schone, droge, beveiligde ruimte aan voor het stallen van uw scooter voor een bepaalde tijd. 
 
Artikel 2: Huurder accepteert door ondertekening de stallingplaats bij verhuurder en gaat akkoord met alle onder genoemde 
stallingvoorwaarden. 
 
Artikel 3: De minimale stallingduur is 3 maanden aaneengesloten. De maximale stallingduur 12 maanden aaneengesloten. 
De stallingkosten van 3 maanden is € 125,00 per scooter. 
De stallingkosten voor 6 maanden is € 225,00 per scooter. 
De stallingkosten voor 12 maanden is € 400,00 per scooter. 
Het tussentijds ophalen van de scooter vanuit de stalling is niet mogelijk. 
 
Artikel 4: De totale stallingkosten voor de scooter dienen bij het afleveren van de scooter betaald te worden.  
 
Artikel 5: De scooter kan alleen door de rechtmatige eigenaar naar de stalling worden gebracht en ook alleen door de 
rechtmatige eigenaar uit de stalling worden opgehaald. De verhuurder dient zich te identificeren met een geldig 
legitimatiebewijs en het originele kentekenbewijs van de te stallen scooter. 
 
Artikel 11: Het ophalen en inleveren van scooters voor de scooterstalling gebeurt  tijdens openingsuren. Het is niet mogelijk om 
tijdens sluitingsuren en in de vakantieperiode van Remijn Tweewielers scooters te brengen of op te halen uit de stalling. 
 
Artikel 6: De scooter dient bij het afgeven voor stalling geen lekkage te vertonen. 
 
Artikel 7 : De scooter dient bij het afgeven voor stalling een lege buddyseat te hebben. Ook mogen er geen persoonlijke spullen 
van huurder in of op de scooter aanwezig zijn. 
 
Artikel 8: De scooter dient minimaal WA verzekerd te zijn gedurende de hele stallingperiode. 
 
Artikel 9: De verhuurder zal bij diefstal of brand van de scooter tijdens de stalling de dagwaarde aan de huurder uitkeren in 
geld. De dagwaarde van de scooter wordt op de datum van aanvang van de stalling op het formulier opgetekend. De huurder 
gaat door ondertekening van dit formulier akkoord met het dagwaarde bedrag van de scooter. 
 
Artikel 10: De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor technische motorgarantie of motorschade voor, tijdens of 
direct na de stallingperiode. 
 
Artikel 12: Na het verstrijken van de afgesproken huurperiode zal de huurder de scooter bij de verhuurder ophalen.  De 
verhuurder zal de scooter op de afgesproken datum voor huurder klaarzetten voor ophalen.  
De verhuurder zal in overleg met de huurder na de stallingperiode de volgende handelingen aan de scooter uitvoeren: accu 
opladen, banden pompen, houdbaarheidsmiddel + enkele liters verse benzine in de tank toevoegen en de scooter opstarten. 
 
Artikel 13: Als huurder na de afgesproken stallingperiode de scooter niet bij verhuurder komt afhalen dient verhuurder 
minimaal 2 contactpogingen te doen op het telefoonnummer welke vermeld staat op het formulier.  
Krijgt verhuurder geen contact met huurder binnen 4 weken na het aflopen van de stallingperiode, behoudt de verhuurder het 
recht om de scooter uit de stalling te verwijderen en af te voeren. 
Alle daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen (bijvoorbeeld boetes van de verzekering en het RDW) zijn volledig voor rekening 
van de huurder. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk hiervoor. 
 
Akkoord stallingvoorwaarden: 
 
 
 
...................................................................................................... ...................................................................................... 
Naam        Datum 


