
Bemiddeling / Inkoopverklaring 

Op : 
Zijn de volgende partijen: 
1) Beleggingsmaatschappij Carva B.V. hierna te noemen: partij 1 en 
2) Naam : 
 Adres + huisnummer : 
 Postcode + plaats : 
 Telefoonnummer : Mobiel : 
 E-mail adres : 
 Soort object : Merk : 
Type : Kenteken : 
Bouwjaar : Chassisnummer  
 Rijbewijsnummer van partij 2 : 
Polisnummer verzekering : 
Bankrekeningnummer van partij 2 : 
 Lengte van het object (registratiebewijs) : meter. 
Gewenste netto opbrengst voor partij 2 : 
hierna te noemen: partij 2 het volgende overeengekomen. 

Bemiddelingsperiode 
Artikel 1 
 
1. Gedurende de periode van                      tot                         wordt 
bovengenoemd te  
verkopen object van partij 2 gestald op een door partij 1 aangewezen of aan te wijzen  
plaats. 
2. De bemiddeling van bovengenoemd object wordt aangegaan voor de duur van ten  
minste 6 maanden. 
3. Het bemiddelingscontract eindigt van rechtswege na 6 maanden mits een  
wederzijdse verlenging wordt afgesproken. 
 
Bemiddelingssom - Verkoopprijs - Inkoopverklaring 
Artikel 2 
 
1. De minimale gewenste opbrengstwaarde wordt vastgesteld door Partij 2 (zie ook 5.8) 
 
2. Bij verkoop wordt de caravan ingekocht van partij 2 en door Partij 1 geleverd aan de  
koper van het object. In de verkoopprijs wordt de bruto bemiddelingsprovisie  
opgenomen. De leverarcier verklaart dat hij of zij over deze goederen geen BTW als  
voorbelasting heeft afgetrokken. 



Beëindiging bemiddelingscontract 

Artikel 3  

Het bemiddelingscontract wordt beëindigd: 
a)Door schriftelijke opzegging door partij 2 *Bij vroegtijdige beëindiging door partij 2 van  
het contract om welke rede dan ook betaald partij 2 een vergoeding aan partij 1 van  
minimaal € 500,00 (mits anders overeengekomen en mits er inmiddels geen  
verkoopafspraak heeft plaats gevonden). Bij het niet voldoen van deze beëindigingssom  
heeft partij 1 het recht van retentie. 
b) Door opzegging door partij 1 indien : *Partij 1 om welke reden dan ook het uitoefenen  
van zijn bedrijf staakt. *Indien partij 2 geen melding heeft gemaakt van verborgen  
gebreken of zich niet houdt aan deze overeenkomst. 
 
Ophalen cq wegbrengen 
Artikel 4 
 
1) Partij 2 dient tenminste 24 uur voor de door hem gewenste ophaaldag dit: telefonisch,  
per fax, e-mail of schriftelijk door te geven aan partij 1. In de winter tenminste 3  
werkdagen van te voren, zie openingstijden 
2) Overigens wordt hiervoor verwezen naar de website: www.carva.nl  
 
Bemiddelingsvoorwaarden 
Artikel 5  
 
1) Partij 2 mag zichzelf nimmer de toegang verschaffen tot de stallingruimte, tenzij met  
nadrukkelijke toestemming van partij 1. 
2) Partij 2 mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de  
stallingplaats terugbrengen. 
3) Tijdens de stallingperiode mogen geen gevaarlijke en/of explosieve goederen in de  
caravan, camper, boot, vouwwagen, of ander gestald object achterblijven. Mocht dit  
onverhoopt  toch het geval zijn, dan is partij 1 gerechtigd zonder voorafgaande  
kennisgeving  aan partij 2 het betreffende gestald object, te verwijderen. Dit betekent dat  
onder meer de gastank mee naar huis zal moeten. Partij 2 is te allen tijde aansprakelijk  
voor alle schade in de stalling[opstallen en gestalde objecten die voortvloeit uit het niet  
nakomen van Artikel 5.3. 
4) Het ophalen/ wegbrengen geschiedt op de aangegeven openingstijden op  
www.carva.nl  

5) Partij 2 verplicht zich jegens partij 1 het te stallen object minimaal WA verzekerd te  
hebben en te houden. Een kopie van het bewijs van de verzekering dient te worden  
overhandigd aan partij 1. 
6) Verwisseling van eigendom van partij 2, het kenteken en/of andere voor partij 1 van  
belang zijnde omstandigheden dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan partij 1. 
 
7) Er mag door partij 2 geen onderhoud aan het gestalde object verricht worden. 
8) Partij 1 is vrij een inkoopprijs te creëren om de gewenste vraagprijs van partij 2 te  
realiseren en de provisie van partij 1 te waarborgen. 
9)Partij 2 machtigt partij 1 het object exclusief via media te koop aan te bieden. 
10) Partij 2 verklaart volledig eigenaar te zijn van het object en in het bezit te zijn van de  
eigendomspapieren 



 
 Vrijwaring - Tarieven 

Artikel 6 
 
1) Partij 1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade van  
welke aard dan ook, door wie, hoe en gedurende welke periode dan ook veroorzaakt. 
2) Partij 1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan  
ook, veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen. 
3) Partij 2 houdt zich volledig verantwoordelijk voor alle schade tengevolge van niet 
nakoming van dit contract en vrijwaart partij 1 tegen schade en aansprakelijkheid jegens  
derden of direct voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst. 
4) Partij 1 verplicht zich jegens partij 2 met de grootst mogelijke zorg het eigendom van  
partij 2  te stallen, verplaatsen enz. 
 
 
Aldus overeengekomen te Numansdorp op de datum als op blad 1 vermeld. 
 
 
Handtekening partij 1                                            Handtekening partij 2 
                                                                                
 
                                                                              Datum getekend : 
 
 
Recreatiestalling Numansdorp                              Naam : 
 
  


