Voorwaarden Poot caravanstalling
Openingstijden:

wij zijn aanwezig van Ma. t/m Vr. van 8:00 – 17:00 en zaterdag van 8:00 tot 13:00
met het kenteken van uw auto kan u buiten deze tijden ons terrein op om uw voertuig op te
halen.
Ma. t/m Za.
8:00 tot 20:00
Zondag
8:00 tot 20:00 uitsluitend om uw voertuig terug te brengen
Ons terrein is beveiligd met camera’s en buiten de openingstijden afgesloten

Ophalen:

U kan uw voertuig buiten laten zetten op de volgende manieren.
site.
www.pootcaravanstalling.nl
mail.
ophalen@pootcaravans.nl
WhatsApp.
0610586915

Dit kan tot 16:00 de dag voor het afhalen Vergeet bij mailen of appen uw naam en het merk niet te vermelden.
voor vragen kan u altijd bellen echter liever niet voor het buitenzetten van uw caravan/vouwwagen
Tel:
0610586915
Als uw vouwwagen of voortent nat is ingepakt kan u deze 24 uur bij ons laten drogen graag even bellen voor u de
spullen komt brengen en het moet binnen 24 uur weer zijn ingepakt.
Wij zetten de caravan/vouwwagen buiten en binnen. Het is ten strengste verboden zelf de stalling in te gaan, wilt u
iets uit de caravan/vouwwagen halen kunt u dat per mail aangeven en dient u zich eerst te melden op kantoor.
In de winter kunt u normaal gesproken niet bij uw caravan/vouwwagen
Wilt u tussen 1 sept. en 1 april toch de caravan ophalen moet dit voor 1 sept duidelijk aan de voorzijde van uw
caravan/vouwwagen aangeven.
Voor het terugbrengen van uw caravan/vouwwagen hoeft u zich niet te melden,
U kan het voertuig terugzetten in een van de parkeervakken met de dissel naar de loods zodat wij weten dat deze
naar binnen moet.
Wilt u onderhoud aan uw caravan/vouwwagen kan dit in overleg met Poot Caravanonderhoud.
Indien u in het najaar de sleutels afgeeft en opdracht geeft voor onderhoud in het vroege voorjaar krijgt u 10%
korting op de BOVAG beurt.
-

U staat op eigen risico in de stalling, wij zijn zelf verzekerd tegen stormschade en schade die wij tijdens het
verzetten van de caravan/vouwwagen eventueel maken.
Uw caravan dient in goede staat te zijn en door ons goed te verplaatsen wij mogen eventuele lekke banden
of kapotte neuswielen op kosten van de klant herstellen.
i.v.m. brandgevaar is het verboden de gasflessen op te slaan in uw caravan.
Het is ten strengste verboden zelf de stalling in te gaan.
De factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden, als u de stalling opzegt krijgt u geld terug met 1 maand
opzegtermijn.
Tussen 1 sept. En 1 april kunt u alleen bij uw caravan als dit van tevoren aangegeven is.
Datum:

Naam:

Handtekening:

