Algemene Voorwaarden Abonnementen Parkeervoorzieningen Gemeente Oss 2016

Besluit tot het vaststellen van de Algemene Voorwaarden voor abonnementen voor de
parkeervoorzieningen gemeente Oss, geldende voor door de gemeente Oss
geëxploiteerde parkeervoorzieningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

gelet op:
- artikel 160, lid 1 onder e van de Gemeentewet

besluit:
Vast te stellen de ‘Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gemeente Oss’

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

Abonnement: de schriftelijke, niet overdraagbare, overeenkomst die tot stand komt tussen
de exploitant en de abonnementhouder, strekkend tot een gebruik anders dan eenmalig
gebruik.

2.

Abonnementhouder: de gebruiker van een motorvoertuig waarvoor het niet overdraagbare
abonnement is bedoeld.

3.

Exploitant: degene die de parkeergarage exploiteert en beheert en/of de personen die
bevoegd zijn hem te vertegenwoordigen. In deze algemene voorwaarden betreft dit de
gemeente Oss, hoofdzakelijk de dienst Gemeentebedrijven, afdeling Inrichting Beheer
Openbare Ruimte, parkeerbedrijf gemeente Oss of de ambtenaren van deze gemeente of de
door hen aangewezen vertegenwoordigers.

4.

Motorvoertuig: voertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

5.

N.A.W.-gegevens: Naam, adres, woonplaats gegevens van een parkeerder.

6.

Parkeerder: de eigenaar of gebruiker van een motorvoertuig die met een parkeerbewijs
gebruik maakt van de parkeervoorziening om een motorvoertuig te parkeren.

7.

Parkeergeld: het bedrag dat een parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de
parkeervoorziening.

8.

Parkeerovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de exploitant en de
parkeerder.

9.

Parkeerpas: het voorwerp waarmee de parkeerapparatuur kan worden bediend.

10.

Parkeervoorziening: een met slagbomen afgesloten parkeergarage (Bergoss) of
parkeerterrein (Oostwal-Oost en Jurgensplein) met de bijbehorende in- en uitgangen,
ruimten en terreinen.

Artikel 2. Toepassing voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 december 2015 en vervangen alle voorgaande
voorwaarden met betrekking tot de abonnementen voor de parkeervoorzieningen van de
exploitant.

2.

De toegang van de parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend voor het parkeren van
motorvoertuigen en onder toepassing van onderhevige voorwaarden, die deel uitmaken van
iedere tussen de exploitant en de parkeerder gesloten abonnement. Met het afsluiten van dit
abonnement stemt de parkeerder in met deze voorwaarden.

Artikel 3. Toepassing ‘Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Oss’

De abonnementhouder is bij het gebruik van de parkeervoorzieningen gebonden aan de geldende
‘Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Oss’. Laatstgenoemde algemene voorwaarden
maken ook deel uit van iedere tussen de exploitant en de parkeerder gesloten abonnement.
Laatstgenoemde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien daarvan in onderhavige
voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4. Abonnement

1.

Tussen abonnementhouder en exploitant wordt een parkeerovereenkomst gesloten d.w.z. de
schriftelijke overeenkomst tussen exploitant en abonnementhouder strekkende tot gebruik
van de parkeervoorziening, anders dan eenmalig gebruik.

2.

De exploitant is jegens de abonnementhouder verplicht tot het parkeren van zijn
motorvoertuig een willekeurige plaats ter beschikking te stellen. Tot de verplichting van de
exploitant behoort uitdrukkelijk niet het bewaken van het voertuig en/of daarin of daarop
aanwezige voorwerpen en/of goederen en/of het voorkomen van beschadigen ervan.

3.

Het abonnement wordt aangegaan voor een termijn van tenminste één kalendermaand, tot
en met maximaal twaalf kalendermaanden. Na verloop van de overeen gekomen termijn zal
de overeenkomst telkens stilzwijgend met één kalendermaand worden verlengd. Het
abonnement gaat in op de 1e (eerste) of de 15e (vijftiende) van de maand.

4.

Indien er sprake is van tussentijdse beëindiging van het abonnement, vindt restitutie plaats
van het reeds voldane abonnementsgeld, betreffende het abonnementsgeld voor het aantal
volledige maanden tussen de beëindiging van het abonnement en de bij het afsluiten van het
abonnement overeengekomen afloopdatum.

5.

Het abonnement geeft geen recht op een vaste parkeerplaats in of op de parkeervoorziening.

Artikel 5. Opzegging

Zowel de exploitant als de abonnementhouder hebben de bevoegdheid om het abonnement op te
zeggen tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden met inachtneming van één kalendermaand, of een andere in de overeenkomst vast te
leggen termijn. De exploitant beschouwt e-mail als een schriftelijk communicatiemiddel.

Artikel 6. Parkeergeld – betaling

1.

De abonnementstarieven worden vastgesteld door de exploitant en op de door hem te
bepalen wijze bekend gemaakt c.q. gepubliceerd. De exploitant is bevoegd de tarieven te
verhogen met een door hem te bepalen percentage.

2.

Van een voorgenomen tariefsverhoging zal de exploitant de abonnementhouder tenminste
twee weken voor de ingangsdatum schriftelijk mededeling doen. Indien een
abonnementhouder niet wenst in te stemmen met de tariefsverhoging, dan heeft hij de
bevoegdheid het abonnement op te zeggen per de datum waarop de verhoging zal ingaan.

3.

Het parkeergeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, naar keuze van de
abonnementhouder in maandelijkse termijnen, per kwartaal, per half jaar of per jaar.

4.

Indien de door de abonnementhouder verschuldigde termijn niet of niet geheel op de
aangegeven vervaldag is betaald, dan is de exploitant over het niet betaalde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd, onverminderd het bepaalde in lid 5.

5.

Maakt de abonnementhouder van de garage gebruik, terwijl de verschuldigde termijnen niet
of niet geheel zijn betaald, dan heeft de exploitant de bevoegdheid aan de
abonnementhouder het tarief van eenmalig gebruik in rekening te brengen, onverminderd de
bevoegdheid van de exploitant tot invordering van nog verschuldigde termijnen en/of het
nemen van andere maatregelen, zoals het blokkeren van het abonnement zodat de
abonnementhouder niet langer van de parkeervoorziening gebruik kan maken of het
opzeggen van de parkeerovereenkomst.

Artikel 7. Verbod tot overdracht aan derden

1.

De uit het abonnement voortvloeiende rechten mogen niet worden overgedragen aan
derden. Bij het niet nakomen hiervan is de exploitant bevoegd, zonder ingebrekestelling en
zonder opzegtermijn, de parkeerovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.

Mocht de exploitant blijken dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een
ander dan de abonnementhouder c.q. diens motorvoertuig, dan zal de exploitant zonder
nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van de exploitant het parkeerpasje
kunnen blokkeren. De exploitant zal aan de parkeerder een nieuwe parkeerpas ter
beschikking stellen na betaling van een schadevergoeding van € 15,- (vijftien euro).

Artikel 8. Parkeerpas

De exploitant zal aan de abonnementhouder maximaal één – niet overdraagbare – parkeerpas ter
beschikking stellen. De parkeerpas blijft eigendom van de exploitant en dient bij het beëindigen
van de parkeerovereenkomst aan de exploitant te worden teruggegeven. Bij verlies of diefstal dient
de abonnementhouder hiervan onverwijld melding te maken aan de exploitant, die de betreffende
pas zal blokkeren. De exploitant zal aan de abonnementhouder een nieuwe parkeerpas ter
beschikking stellen na betaling van een schadevergoeding van € 15,- (vijftien euro).

Artikel 9. Wijziging/beëindiging abonnement

Na beëindigen van het abonnement dient het motorvoertuig op de betreffende einddatum
onverwijld uit de parkeervoorziening te worden verwijderd. Wordt het motorvoertuig binnen 6 x 24
uur niet verwijderd, dan zal de exploitant de abonnementhouder daarvan schriftelijk in kennis
stellen. Daarbij zal hem worden gesommeerd het voertuig binnen de in de brief gestelde termijn
alsnog te verwijderen en worden meegedeeld dat ingeval hij hieraan niet voldoet het voertuig op
zijn kosten zal worden weggesleept. Naast deze kosten is de abonnementhouder voor de tijd
gedurende welke het voertuig blijft, het reguliere tarief verschuldigd.

Artikel 10. Niet nakomen van verplichtingen

1.

Indien de abonnementhouder nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, welke
ingevolge de Nederlandse wetgeving, de algemene voorwaarden en gebruiken en/of de met
hem afgesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden die op
hem rusten, pleegt de abonnementhouder wanprestatie, zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling is vereist. De exploitant is alsdan gerechtigd de parkeerovereenkomst
middels schriftelijk bericht te beëindigen en de abonnementhouder de toegang tot de
parkeervoorziening te ontzeggen. Ongeacht de ontbinding is de abonnementhouder jegens
de exploitant gehouden alle hieruit voorvloeiende schade te vergoeden.

2.

De bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden houdt tevens in de bevoegdheid de
abonnementhouder de toegang te weigeren en/of de bevoegdheid de abonnementhouder te
sommeren zijn voertuig uit de parkeergarage te verwijderen.

3.

Mocht de exploitant om welke reden dan ook niet in staat zijn om de abonnementhouder het
ongestoorde genot van zijn recht te doen hebben, dan zal de abonnementhouder de
exploitant voor eventuele schade hiervoor voor hem ontstaan, niet aansprakelijk stellen.
Indien de abonnementhouder meer dan een maand geen genot heeft kunnen hebben van
zijn recht op grond van feiten en omstandigheden, welke aan de zijde van de exploitant zijn
gelegen, zal de abonnementhouder slechts een evenredig gedeelte van het parkeergeld
verschuldigd te zijn.

Artikel 11. Overige bepalingen

1.

Exploitant is bevoegd om per abonnementstype met betrekking tot de tijden waarop deze
geldig is, nadere voorwaarden te stellen.

2.

Indien abonnementhouder/parkeerder buiten de tijden van zijn abonnement gebruik maakt
van de parkeervoorziening, dan dient de abonnementhouder/parkeerder in het bezit te zijn
van een parkeerovereenkomst voor eenmalig gebruik. De abonnementhouder/parkeerder is
dan tevens verplicht het verschuldigde parkeergeld zoals is beschreven in de geldende
‘Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gemeente Oss’ aan exploitant te voldoen.

3.

De gegevens van de abonnementhouder die door de exploitant ten behoeve van de
exploitatie van de parkeergarage worden geregistreerd, staan gespecificeerd in paragraaf 4
van de ‘Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Oss’.

4.

Algemene voorwaarden van de parkeerder worden door de exploitant uitdrukkelijk niet
geaccepteerd.

Artikel 12. Geschillenregeling

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen exploitant en de parkeerder gesloten overeenkomst
inclusief de onderhavige voorwaarden, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de
burgerlijke rechter, die bevoegd is in Oss, welke recht zal spreken met toepassing van het
Nederlands recht.

Artikel 13. Aanhaling

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel van “Gebruiksvoorwaarden Abonnementen
Parkeervoorzieningen Gemeente Oss".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Oss, bij besluit van 17
november 2015.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.J.H. van Schaijk

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

