Algemene voorwaarden gebruik
parkeeraccommodaties Ahoy Rotterdam
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Parkeeraccommodatie:
1. Parkeerterreinen achter slagboom of hek die door Ahoy Rotterdam worden
geëxploiteerd.
2. Parkeerterreinen die door Ahoy Rotterdam (tijdelijk) worden gehuurd.
b. Exploitant: Ahoy Rotterdam N.V..
c. Motorvoertuig: Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.
d. Motor: Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs A is
vereist.
e. Personenauto: Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs B
is vereist.
f. Aanhangwagen: Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs
AB is vereist.
g. Vrachtwagen: Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs C
is vereist.
h. Bus: Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs D is vereist.
i. Parkeerder: De eigenaar, houder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig,
die dat motorvoertuig in of op de parkeeraccommodatie heeft gebracht dan wel
vervoerd is door dat motorvoertuig.
j. Parkeerbewijs: Parkeerkaart, parkeervoucher, parkeerpas of abonnement.
k. Parkeergeld: Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de
Parkeeraccommodatie.
l. Abonnement: Een overeenkomst strekkende tot een gebruik anders dan een
eenmalig gebruik, welke overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan.
m. Drugs: (Verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet.
n. Alcoholhoudende drank: Een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius
voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Dranken Horecawet.
o. Voertuigwrak: Een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en
tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
Artikel 2
2.1

2.2

2.3

Een overeenkomst wordt geacht (stilzwijgend) tot stand te zijn gekomen door het
enkele feit van het houderschap van een Parkeerbewijs c.q. door het enkele feit
van het gebruik van de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er al
of niet gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, is doorslaggevend het
feit dat de Parkeerder zich op het tot de Parkeeraccommodatie behorende terrein
bevindt of heeft bevonden.
Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter
beschikking gesteld. Tot de verplichting van de Exploitant behoort niet de bewaking
van het Motorvoertuig. Hier doet niet aan af dat er bewaking surveilleert op de
Parkeeraccommodatie.
Het is anderen dan Parkeerders niet geoorloofd om zich in/op de
Parkeeraccommodatie te bevinden, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van of
namens de Exploitant.

Artikel 3
3.1

Parkeerovereenkomst

Betaling en parkeerbewijzen

Een Motorvoertuig wordt slechts toegelaten op de parkeeraccommodatie:
- na betaling van het Parkeergeld aan een door de Exploitant daartoe aangestelde
medewerker of
- na inlevering van een geldig Parkeerbewijs.

3.2

De Exploitant is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden, zolang
niet al hetgeen de Parkeerder hem verschuldigd is – hetzij op grond van de
parkeerovereenkomst hetzij uit andere hoofde –, is voldaan.

Artikel 4
4.1

4.2

4.3

Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door de Exploitant vastgestelde
tarieven zoals deze in de Parkeeraccommodatie en/of bij de ingang van de
parkeeraccommodatie staan vermeld.
De maximale parkeertijd bedraagt één dag, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen. Bij overschrijding hiervan is de Parkeerder naast het normale
parkeertarief een boete verschuldigd van € 35,00 per dag, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van de Exploitant om daarnaast
schadevergoeding te vorderen.
De Exploitant is gerechtigd na overschrijding van de maximale parkeertijd het
voertuig weg te (doen) slepen en naar een andere plaats over te (doen) brengen.
Indien niet binnen dertien weken na het wegslepen van het voertuig het
parkeergeld en de boetes zijn voldaan en het voertuig kan worden teruggegeven, is
de Exploitant gerechtigd deze te verkopen of, indien verkoop naar zijn oordeel niet
mogelijk is, het voertuig om niet aan een derde in eigendom over te dragen of te
laten vernietigen. Indien de gemaakte kosten de opbrengsten overschrijden, is de
Exploitant gerechtigd deze kosten, dan wel het restant ervan, op de Parkeerder te
verhalen.

Artikel 5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Toegang voertuigen tot de parkeeraccommodatie

Het inrijden van voertuigen in de Parkeeraccommodatie en het uitrijden van
voertuigen uit de Parkeeraccommodatie kan uitsluitend geschieden tijdens de in de
Parkeeraccommodatie en/of bij de ingang van de Parkeeraccommodatie
aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. De Exploitant stelt
de openingstijden vast.
In de Parkeeraccommodatie mogen Motoren, Personenauto’s en Bussen worden
geparkeerd. Het parkeren van Aanhangwagens van welke aard ook, hieronder
mede begrepen caravans, is niet toegestaan.
Voertuigen met een hoogte van meer dan 3,50 meter kunnen niet worden
toegelaten tot de Parkeeraccommodatie. Bussen dienen aan te rijden via de
Ahoyweg.
Het is verboden een Voertuigwrak in de Parkeeraccommodatie te parkeren. In
afwijking van artikel 4 lid 3 wordt dit onmiddellijk verwijderd en verkocht dan wel
vernietigd. Indien de gemaakte kosten de opbrengsten overschrijden, is de
Exploitant gerechtigd deze kosten, dan wel het restant ervan, op de Parkeerder te
verhalen.
De Exploitant is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de accommodatie te
weigeren indien de Exploitant dit met inachtneming van de redelijkheid en
billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de Exploitant
weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen
vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde
reservoir van het voertuig, alsmede in het geval de Exploitant van oordeel is dat
het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee
worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin van het woord
kan toebrengen.

Artikel 6
6.1

Parkeergeld

Gebruik van de accommodatie - Voorschriften

Gedurende de aanwezigheid in de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder zich
conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze
wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij
behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld,
te gedragen. Motorvoertuigen die in strijd met de genoemde voorschriften zijn
geparkeerd, kan de Exploitant te allen tijde voor rekening en risico van de

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

Parkeerder (doen) verwijderen en zo nodig buiten de Parkeeraccommodatie (doen)
brengen. Alle daarmee verband houdende kosten, waaronder in ieder geval de
daaruit voortvloeiende schade, worden op de Parkeerder verhaald.
De Parkeerder is verplicht de aangegeven rijrichting te volgen, aanwijzingen van
het personeel van de Exploitant op te volgen, het voertuig te plaatsen op de
aangegeven of aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in
en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in
gevaar wordt gebracht. Indien in de Parkeeraccommodatie parkeervakken zijn
gemarkeerd, of anderszins als parkeervak herkenbaar zijn, is de Parkeerder
verplicht zijn voertuig zodanig te parkeren dat het voertuig binnen de markering of
herkenningspunten blijft.
Het personeel van de Parkeeraccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het
oordeel van dit personeel noodzakelijk is, geparkeerde voertuigen binnen de
Parkeeraccommodatie
te
verplaatsen
en/of
enig
voertuig
uit
de
Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige
aansprakelijkheid van de Exploitant of het personeel kan leiden. Het personeel
dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de
redelijk en zorgvuldigheid in acht te nemen.
De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de
lichten dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van voertuigen die in de
Parkeeraccommodatie worden geparkeerd niet toegestaan langer in het voertuig te
verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te
parkeren.
Het zich ophouden in de Parkeeraccommodatie, behalve voor het onmiddellijk inen uitrijden en het opbergen van goederen in de Motorvoertuigen, is niet
toegestaan.
Het
is
verboden
alcoholhoudende
dranken
en/of
drugs
in/op
de
Parkeeraccommodatie te nuttigen en/of zich in/op de Parkeeraccommodatie te
bevinden in staat van dronkenschap en/of onder invloed van drugs.
Het is verboden om in de Parkeeraccommodatie te roken of open vuur te maken.
Het is verboden, in of op de Parkeeraccommodatie, goederen te verkopen, te koop
aan te bieden, te verhuren, ter verhuur aan te bieden of daar reclame voor te
maken.
Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of
schadelijke stoffen in/op de parkeeraccommodatie te brengen, dan wel binnen te
hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir
van het voertuig uitgezonderd.
Het is verboden in of op de Parkeeraccommodatie reparaties of andere
werkzaamheden uit te (doen) voeren, dan wel het voertuig te reinigen. Onder deze
bepaling vallen niet reparaties van kortdurende aard door de Parkeerder of door
een hulpverleningsdienst om het voertuig veilig de Parkeeraccommodatie te kunnen
laten uitrijden.

Artikel 7
7.1

7.2

Aansprakelijkheid

De tussen partijen – op grond van artikel 2.1 - tot stand gekomen overeenkomst
omvat geen bewaking van voertuigen in het bijzonder dan wel enige
aansprakelijkheid van de Exploitant. Met name aanvaardt de Exploitant geen
aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de
Parkeerder, noch aanvaardt de Exploitant enige aansprakelijkheid, voor welke
schade dan ook, aan de eigendommen van de Parkeerder, ter zake van lichamelijk
of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het
gebruik van de parkeeraccommodatie.
De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het
gebruik van de Parkeeraccommodatie door hem is veroorzaakt. Schade door de
Parkeerder veroorzaakt aan de accommodatie of daarbij behorende apparatuur
dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij de Parkeerder en de Exploitant
schriftelijk overeenkomen dat de betreffende schade later op de Parkeerder zal
worden verhaald, waarbij voor vaststelling van de hoogte van de schade een door

7.3

of namens de Exploitant opgestelde expertise beslissend zal zijn. De kosten van
deze expertise komen ten last van de Parkeerder.
Ter zekerstelling en borg voor het verschuldigde parkeergeld, vorderingen, kosten,
schaden en interesten, hetzij op grond van de parkeerovereenkomst, hetzij uit
anderen hoofde, kan de Exploitant het hiermee verband houdende Motorvoertuig
terughouden. Hiertoe kan de Exploitant het Motorvoertuig overbrengen naar een
afgesloten ruimte in of buiten de Parkeeraccommodatie of anderszins maatregelen
nemen waardoor het Motorvoertuig niet zonder tussenkomst van de Exploitant de
Parkeeraccommodatie kan verlaten. De kosten van terughouding en de daarmee
samenhangende maatregelen zijn voor rekening van de kentekenhouder. De
Exploitant stelt de kentekenhouder schriftelijk op de hoogte van deze handeling.
Wanneer de kentekenhouder binnen 14 dagen na aanschrijving het Motorvoertuig
niet heeft opgehaald en indien de kosten van bewaring de te vorderen kosten
overstijgen, is de Exploitant gerechtigd het Motorvoertuig te verkopen of te
vernietigen. De waarde van het Motorvoertuig zal door een beëdigd taxateur
worden vastgesteld en in mindering worden gebracht op de vordering.

Artikel 8
8.1

Een tekortkoming kan de Exploitant niet worden toegerekend indien zij te wijten is
aan een van de wil van de Exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg
waarvan de nakoming van de verplichting van de overeenkomst redelijkerwijs door
de Parkeerder niet meer van de Exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden
in ieder geval (doch niet daartoe beperkt) begrepen werkstaking, brand,
natuurrampen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, alsmede een tekortkoming
in de nakoming door derden.

Artikel 9
9.1

10.2
10.3

10.4

Conversie

Voor zover enig beding in de tussen partijen gesloten overeenkomst, waaronder
begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is, dan wel vernietigbaar
is, dan wel de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd
dan wel aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding
dat zoveel als mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, dan wel
vernietigde, dan wel buiten toepassing gelaten beding.

Artikel 10
10.1

Niet-toerekenbare tekortkoming

Toepasselijk recht en geschillen

Indien de Parkeerder met de nakoming van een voor hem uit de
parkeerovereenkomst voortvloeiende verplichting in gebreke blijft, is hij gehouden
(naast overige door de Exploitant aan te wenden rechtsmiddelen) aan de Exploitant
te vergoeden alle buitengerechtelijke kosten, door bijvoorbeeld een sommatie,
ingebrekestelling of enig exploit aan de Parkeerder te (doen) verzenden of
uitbrengen, met inbegrip van de kosten voor rechtskundige bijstand in dat verband.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het Rapport Voor-werk II.
Op de parkeerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen de Parkeerder en de Exploitant
aangegane parkeerovereenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Indien de Parkeerder een consument is, zal slechts dan berechting door de volgens
de wet bevoegde rechter plaatsvinden (en niet door de bevoegde rechter te
Rotterdam), indien de (consument-)Parkeerder binnen één maand nadat de
Exploitant zich schriftelijk jegens haar op artikel 10.3 heeft beroepen, schriftelijk
aan de Exploitant te kennen heeft gegeven beslechting van het geschil door de
volgens de wet bevoegde rechter te wensen.

