
 

 

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gemeente Oss 2016 

 

Besluit tot het vaststellen van de Algemene Voorwaarden 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’ 

 

PARAGRAAF 1. ALGEMEEN 

 

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. Motorvoertuig: voertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994. 

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

5. 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 het Parkeerbedrijf gemeente Oss, onderdeel van de dienst 

Gemeentebedrijven, afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte, of de ambtenaren van 

deze gemeente of de door hen aangewezen vertegenwoordigers. 

6. Parkeerder: de eigenaar of gebruiker van een motorvoertuig die met een parkeerbewijs 

gebruik maakt van de parkeervoorziening om een motorvoertuig te parkeren. 

7. Parkeerbewijs: het bewijs dat toegang geeft tot de parkeervoorziening en het recht geeft 

daarin te parkeren. 

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

parkeervoorziening. 

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

parkeerder. 

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 algemene voorwaarden 

 

1. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 december 2015 en vervangen alle voorgaande 

voorwaarden met betrekking tot de parkeervoorzieningen van de exploitant. 

2. De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend voor het parkeren van 

motorvoertuigen en onder toepassing van de onderhavige voorwaarden, die onlosmakelijk 

deel uitmaken van iedere tussen de exploitant en de parkeerder gesloten 

parkeerovereenkomst. Met het sluiten van deze overeenkomst stemt de parkeerder in met 

deze voorwaarden. 

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

geaccepteerd. 

 

Artikel 3. Parkeerovereenkomst 

 

1. Een parkeerovereenkomst komt tot stand door het bij de inritten nemen van het aangeboden 

parkeerbewijs c.q. houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het gebruik van de 

parkeervoorziening.  

2. Van het gebruik van de parkeervoorziening is sprake als de gebruiker zijn motorvoertuig 

voorbij de slagbomen van de parkeervoorziening heeft gereden. 

3. De exploitant is jegens de parkeerder verplicht voor het parkeren van zijn motorvoertuig een 

willekeurige plaats in de parkeergarage ter beschikking te stellen.  

4. Tot de verplichting van de exploitant behoort nadrukkelijk niet het bewaken van het 

motorvoertuig en/of daarin aanwezige goederen en/of het voorkomen van beschadigingen 

daarvan. 

5. De parkeerder is tegenover de exploitant verplicht voordat hij de parkeervoorziening verlaat 

het voor het parkeren verschuldigde parkeergeld te voldoen. 

6. De geldigheidsduur van de parkeerovereenkomst en de daaruit voortvloeiende hoeveelheid 

parkeergeld, wordt bepaald aan de hand van het door het garagesysteem geregistreerde 

tijdstip van in- en uitrijden of door een van te voren tussen parkeerder en exploitant 

overeengekomen geldigheidsduur. 

 

PARAGRAAF 2. GEBRUIK VAN DE PARKEERVOORZIENINGEN 

 

Artikel 4. Openingstijden – toegestane motorvoertuigen 

 

1. De parkeervoorzieningen zijn uitsluitend geopend gedurende de door de exploitant bij of in 

de parkeervoorziening aangegeven openingstijden of, in afwijking daarvan, op nader aan te 

geven tijden. De exploitant is bevoegd de openingstijden te wijzingen. 

2. In de parkeergarage mogen uitsluitend personenauto’s, stationcars, motoren en busjes 

parkeren met een maximale hoogte zoals aangegeven bij de ingang van de 



 

parkeervoorziening. Het parkeren van aanhangers, caravans en ongeremde motorvoertuigen 

is nadrukkelijk verboden. 

3. Exploitant is gerechtigd aan enig motorvoertuig de toegang tot de parkeervoorziening te 

weigeren, indien zij met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit 

zal zich zonder meer voordoen indien de exploitant weet of vermoedt dat een motorvoertuig 

ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet inbegrepen 

motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het motorvoertuig. 

Tevens is exploitant gerechtigd aan enig motorvoertuig de toegang tot de parkeervoorziening 

te weigeren als zij van oordeel is dat het motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte 

dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest 

ruime zin kan toebrengen. 

4. De exploitant is niet gebonden buiten de openingstijden aan parkeerder diensten te 

verlenen. Verleent exploitant buiten de openingstijden onverplicht aan de parkeerder op 

diens verzoek diensten, dan zal de parkeerder aan exploitant de daarmee gepaard gaande 

kosten dienen te voldoen. 

 

Artikel 5. Gebruik van de parkeervoorzieningen 

 

1. Het gebruik van de parkeervoorzieningen is voor eigen risico. De parkeerder dient bij het 

gebruik voorzichtigheid te betrachten. 

2. De parkeerder is verplicht: 

a. in of op de parkeervoorziening de aangegeven rijrichting te volgen. 

b. schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het personeel van de parkeergarage op te 

volgen. 

c. het motorvoertuig uitsluitend te plaatsen binnen de aangegeven parkeervakken 

d. zich te onthouden van gedrag dat het verkeer in en/of bij de parkeergarage kan 

hinderen en/of de veiligheid van personen of goederen in gevaar kan brengen. 

3. In of op de parkeervoorziening zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, van het 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de daarbij behorende bijlagen en nadere 

regels van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor motorvoertuigen een 

maximum snelheid geldt van vijf (5) kilometer per uur en voetgangers te allen tijde voorrang 

hebben boven motorvoertuigen. Bij overtreding hiervan is de parkeerder tegenover de 

exploitant en/of derden aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. 

4. Motorvoertuigen dienen deugdelijk afgesloten te worden geparkeerd waarbij de verlichting 

van het motorvoertuig gedoofd wordt. (Huis)dieren en passagiers mogen niet achtergelaten 

worden, of achterblijven in het geparkeerde motorvoertuig. 

 

Artikel 6. Beperkingen met betrekking tot het gebruik van de parkeervoorzieningen 

 

1. Het is verboden de parkeervoorzieningen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor 

deze bestemd is. 

2. In of op de parkeervoorziening is het in ieder geval verboden: 



 

a. goederen te verkopen, te verhuren of op enige andere manier aan te bieden; 

b. ontplofbare, brandbare of op andere wijze gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de 

garage te brengen of te hebben; 

c. reparaties of andere werkzaamheden uit te voeren; 

d. zodanige handelingen uit te voeren dat gevaar en/of schade en/of hinder of overlast 

voor de exploitant en/of derden kan ontstaan; 

e. zich in de garage op te houden indien dit naar het oordeel van de exploitant niet nodig 

is voor het parkeren of afhalen van een motorvoertuig; 

f.  te roken. Deze bepaling is alleen van toepassing op de parkeergarage Bergoss en 

Oostwal-Oost. 

3. De motor van een motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is 

voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de parkeervoorziening of het onmiddellijk parkeren 

van het motorvoertuig. 

4. De maximale toegestane aaneengesloten parkeertijd bedraagt 24 uur, tenzij anders overeen 

gekomen. 

5. Ingeval de parkeerder voornemens is gedurende een aaneengesloten periode die langer 

duurt dan 7 dagen onafgebroken het motorvoertuig in de parkeergarage te parkeren, dan 

dient de parkeerder hiervan vooraf kennis te geven aan de exploitant. Exploitant is dan 

gerechtigd het parkeergeld bij vooruitbetaling te verlangen. Indien een motorvoertuig langer 

dan 7 dagen in de parkeergarage geparkeerd heeft gestaan zonder dat voornoemde 

kennisgeving is geschied, is een boete verschuldigd van € 100,- per dag, voor elke dag dat 

na het verstrijken van de termijn nog gebruikt wordt gemaakt van de parkeergarage, zonder 

dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van exploitant om daarnaast en 

daarenboven schadevergoeding te vorderen, waarbij in uiterst geval exploitant gerechtigd is 

het motorvoertuig uit de parkeergarage te verwijderen of te laten verwijderen zonder dat dit 

kan leiden tot aansprakelijkheid van de exploitant. De aan verwijdering verbonden kosten 

komen voor rekening van de parkeerder van het geplaatste motorvoertuig. Parkeerder is aan 

exploitant bovendien het maximale dagtarief per geparkeerde dag verschuldigd. Het in dit lid 

bepaalde geldt niet voor een parkeerder met een abonnement. 

6. In de garage geparkeerde motorvoertuigen mogen door de exploitant worden verplaatst, 

indien dat naar het oordeel van de exploitant noodzakelijk is, zonder dat dit kan leiden tot 

aansprakelijkheid van de exploitant. Daarvan zal in elk geval sprake zijn ingeval verplaatsing 

er toe dient een gevaarlijke situatie te voorkomen of te beëindigen en ingeval een 

geparkeerd motorvoertuig het parkeren of uitrijden door derden verhindert dan wel zodanig 

hindert dat de kans aanzienlijk is dat bij het parkeren of uitrijden schade aan een of 

meerdere motorvoertuigen zal ontstaan. De aan de verplaatsing verbonden kosten komen 

voor rekening van de parkeerder van het verplaatste motorvoertuig. 

 

 

 

 

 



 

PARAGRAAF 3. PARKEERBEWIJS – PARKEERGELD - BETALING 

 

Artikel 7. Parkeerbewijs 

 

1. De parkeerder mag het motorvoertuig alleen in of op de parkeervoorziening parkeren met 

een geldig parkeerbewijs.  

2. Dit bewijs blijft eigendom van de exploitant en is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 8. Parkeergeld 

 

Voor het gebruik van de parkeervoorziening is de parkeerder parkeergeld verschuldigd. Het 

parkeergeld wordt berekend volgens de door de exploitant vastgestelde tarieven. De voor het 

parkeren verschuldigde tarieven worden door de exploitant bij de parkeervoorziening, of bij de 

ingang daarvan, vermeld. 

 

Artikel 9. Betaling van parkeergeld 

 

1. Iedere parkeerder dient het parkeergeld te voldoen voordat hij met zijn motorvoertuig de 

parkeervoorziening verlaat. 

2. Betaling van het parkeergeld gebeurt door het bij de inrit verkregen parkeerbewijs in te 

voeren in de daarvoor bestemde betaalautomaat. De betaalautomaat stelt het einde van de 

parkeertijd vast en berekent de parkeerduur en het daarvoor verschuldigde parkeergeld. De 

door de automaat bepaalde gegevens zijn bindend voor alle partijen. 

3. De parkeerder die geen geldig parkeerbewijs kan tonen verplicht zich om het verschuldigde 

parkeergeld tegen het door de exploitant vastgestelde ‘verloren kaart-tarief’ te voldoen. 

 

Artikel 10. Betalingsverplichting 

 

Het is de parkeerder niet toegestaan de parkeervoorziening met een motorvoertuig te verlaten 

zonder dat parkeergeld aan de exploitant is betaald, of zonder toestemming van de exploitant. 

Indien zulks geschiedt, zal de exploitant schriftelijk het verschuldigde parkeergeld vorderen van de 

parkeerder. Hierop wordt expliciet artikel 13 van toepassing verklaard. Ingeval de N.A.W.-

gegevens van de eigenaar niet redelijkerwijs kunnen worden achterhaald, behoudt de exploitant 

het recht het motorvoertuig uit de parkeervoorziening te verwijderen of de parkeerder bij een 

volgend bezoek de toegang te weigeren. De aan verwijdering verbonden kosten komen voor 

rekening van de parkeerder van het geplaatste motorvoertuig. 

 

Artikel 11. Retentierecht 

 

Exploitant is altijd gerechtigd op het in de parkeervoorziening geparkeerde motorvoertuig het 

retentierecht uit te oefenen, zolang niet al wat de parkeerder aan de exploitant krachtens of in 

verband met deze overeenkomst verschuldigd is, is voldaan. Indien parkeerder, na daartoe in 



 

gebreke te zijn gesteld, langer dan tien (10) dagen in gebreke blijft het aan exploitant 

verschuldigde te voldoen, is exploitant gerechtigd het motorvoertuig te verkopen. Uit de opbrengst 

kan exploitant alles verhalen wat de parkeerder aan exploitant verschuldigd is, met inbegrip van 

rente en kosten tot en met de dag van verhaal, waaronder begrepen ook de kosten inzake de 

verkoop. Tijdens de periode van terughouding kan exploitant het motorvoertuig bewaren in de 

parkeervoorziening. Ook over die periode is parkeerder over die periode parkeergeld verschuldigd. 

Exploitant kan, naar keuze, gedurende laatstgenoemde periode het motorvoertuig ook voor 

rekening en risico van parkeerder buiten de parkeervoorziening bergen. 

 

Artikel 12. Uitrijdtijden 

 

Na betaling bij een betaalautomaat geeft het parkeerbewijs de parkeerder gedurende een periode, 

te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het motorvoertuig buiten 

de parkeervoorziening te brengen. De periode is tien (10) minuten. Indien genoemde periode 

verstrijkt zonder dat de parkeerder het motorvoertuig buiten de parkeervoorziening heeft gebracht, 

dient de parkeerder een parkeerbewijs tegen het ‘verloren kaart’-tarief aan te schaffen. Na betaling 

wordt de procedure als hiervoor omschreven, herhaald. 

 

Artikel 13. Ingebrekestelling 

 

Indien de exploitant genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de 

parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de 

parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de exploitant 

te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.  

 

PARAGRAAF 4. REGISTRATIE GEGEVENS EN CAMERATOEZICHT  

 

Artikel 14. Doel registratie en/of verwerken (persoons)gegevens 

 

De exploitant registreert gegevens met de volgende doeleinden: 

1. het verlenen van een eenmalig parkeerrecht; 

2. het verlenen, wijzigen of stopzetten van een abonnement; 

3. het behandelen van klachten; 

4. in niet tot personen herleidbare vorm, kan informatie worden vergaard voor onderzoek ten 

behoeve van bedrijfsvoering, ontwikkeling en evaluatie van beleid en statistisch onderzoek.  

 

Artikel 15. Betrokkenen bij registratie en/of verwerking (persoons)gegevens 

 

De volgende categorieën zijn betrokken bij de registratie van een kenteken en indien van 

toepassing de verwerking van (persoons)gegevens: 

1. klanten die eenmalig gebruik maken van een parkeergarage; 

2. (aspirant-)abonnementhouders; 



 

3. personen die een klacht indienen. 

 

Artikel 16. Registratie en verwerking van (persoons)gegevens 

 

Van de in artikel 15 genoemde categorieën worden de volgende (persoons)gegevens geregistreerd 

dan wel verwerkt: 

1. registratie parkeerrecht, kenteken, betaalgegevens, datum en tijdstip van parkeren; 

2. registratie en verwerking NAW-gegevens, kenteken, geldigheid van de periode; 

3. registratie en verwerking NAW-gegevens en voor zover relevant voor de behandeling van 

de klacht, de gegevens zoals opgesomd onder 1 en 2. 

 

Artikel 17. Bewaartermijnen van de (persoons)gegevens 

 

De (persoons)gegevens zoals gespecificeerd in artikel 15 worden slechts bewaard voor de termijn 

die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of vervolgens worden 

verwerkt. De volgende termijnen zijn van toepassing bij de in artikel 14 genoemde categorieën: 

1. 48 uur; 

2. voor de duur van (de aanvraagperiode) van het abonnement; 

3. voor de duur van de afhandeling van de klacht. 

Indien dit voortvloeit uit de onder artikel 14 omschreven doelen of in het geval dat sprake is van 

bijzondere omstandigheden, is het mogelijk dat gegevens langer worden bewaard dan gedurende 

de hiervoor genoemde termijnen. Het uitgangspunt is dat gegevens niet langer dan noodzakelijk 

worden bewaard. 

 

Artikel 18. Toegang tot de (persoons)gegevens 

 

De volgende categorieën personen hebben toegang tot de gegevens: 

1. leidinggevenden en personeel van de gemeente die de gegevens verwerken in de 

uitoefening van hun functie; 

2. bewerkers van (persoons)gegevens die gegevens verwerken in opdracht van de gemeente 

Oss; 

3. de accountant die in opdracht van de gemeente werkzaam is; 

 

Voor de personen onder de categorieën 1 tot en met 3 voor wie niet al uit hoofde van ambt, beroep 

of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van toepassing is, hebben de plicht tot 

geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen. Een en ander behoudens in dat geval 

waarin mededeling verplicht is op basis van een wettelijk voorschrift of uit hoofde van de taak de 

noodzaak tot een dergelijke mededeling aanwezig is.  

 

4. de politie en/of het Openbaar Ministerie wanneer de wet hiertoe een verplichting geeft c.q. 

hiertoe een dwangbevel wordt uitgevaardigd.  



 

 

Artikel 19. Rechten betrokkenen bij kentekenherkenning 

 

1. De betrokkene onder artikel 15 heeft de mogelijkheid een schriftelijk verzoek in te dienen 

bij de gemeente Oss met als doel om inzage te krijgen in zijn of haar (persoons)gegevens 

die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst; 

2. Een betrokkene onder artikel 15 kan schriftelijk het verzoek doen bij de gemeente Oss om 

zijn of haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen en/of af te schermen, een en 

ander conform artikel 36 Wbp; 

3. Tegen de verwerking van persoonsgegevens staat de mogelijkheid van verzet open in 

verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden, een en ander conform artikel 8 sub f 

Wbp. 

4. Binnen vier weken na ontvangst op een verzoek als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van 

dit artikel, beslist het college van B&W.  

5. Het is mogelijk voor een betrokkene onder artikel 15 om bezwaar in te dienen tegen een 

besluit als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

 

Artikel 20. Cameratoezicht parkeervoorzieningen 

 

1. De aanwezigheid van een bezoeker van de parkeervoorziening wordt geregistreerd door 

camera’s ten behoeve van de volgende doeleinden: 

a. de borging van de verkeersveiligheid; 

b. de beveiliging en bewaking van eigendommen van de gemeente Oss; 

c. de bescherming tegen vervreemding en/of vandalisme; 

d. vaststelling van overtreding van voorschriften in deze algemene voorwaarden; 

e. vaststelling van strafbare feiten alsmede bewijsvoering. 

2. Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. 

3. Camerabeelden zijn en blijven eigendom van de gemeente Oss. De camerabeelden kunnen 

worden gebruikt voor de onder sub 1 beschreven doeleinden. 

4. Camerabeelden worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij een bevoegde 

rechter dit bepaalt. 

 

PARAGRAAF 5. OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 21. Wijzigingen 

 

De exploitant behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen 

worden door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss vastgesteld. De 

meest recente voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de exploitant.  

 

 

 



 

Artikel 22. Aansprakelijkheid 

 

1. De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst bevat geen bewaking. De exploitant 

aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor: 

a. vermissing of diefstal van motorvoertuigen; 

b. vermissing, diefstal c.q. schade aan, in of op, al dan niet bij motorvoertuigen 

behorende accessoires, goederen en voorwerpen; 

c. het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder; 

2. Exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, 

3. De parkeerder is aansprakelijk voor elke schade die door of ten gevolge van het gebruik van 

de garage door hem is veroorzaakt. Schade, hoe dan ook genaamd, door de parkeerder 

veroorzaakt aan de parkeergarage of daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse worden 

vergoed, tenzij de parkeerder en exploitant schriftelijk overeenkomen dat de betreffende 

schade op de parkeerder kan worden verhaald, waarbij voor vaststelling van de hoogte van 

de schade een door of namens exploitant opgesteld expertise beslissend zal zijn. De kosten 

van deze expertise komen ten laste van de parkeerder. 

4. De parkeerder vrijwaart de eigenaar voor aanspraken jegens derden als gevolg van schade 

die door de parkeerder is veroorzaakt. De parkeerder draagt er daarnaast zorg voor dat 

inzittenden van zijn voertuig geen schade veroorzaken. 

 

Artikel 23. Niet-toerekenbare tekortkoming 

 

Een tekortkoming kan exploitant niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil 

van exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de 

verplichtingen uit de parkeerovereenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van 

exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, 

overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen evenals een tekortkoming in de nakoming door derden. 

 

Artikel 24. Afspraken met personeelsleden exploitant 

 

Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de exploitant binden deze laatste niet, 

voor zover zij door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit 

verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. 

 

Artikel 25. Inzage Algemene Voorwaarden 

 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien in het gemeentehuis, via de website van de 

gemeente Oss, of bij de beheerder in de parkeergarage Bergoss. Ze worden op verzoek aan een 

ieder in afschrift ter beschikking gesteld. 

 

 



 

Artikel 26. Correspondentie 

 

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, klachten en vragen voortvloeiend 

uit of verband houdend met deze voorwaarden, dienen te worden gezonden aan: 

 

Gemeente Oss 

t.a.v. Parkeerbedrijf 

Postbus 5 

5340 BA OSS 

 

Artikel 27. 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 28. Overig 

 

Voor zover enig beding in de tussen exploitant en de parkeerder besloten overeenkomst, 

waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. 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 c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een 

zodanig beding dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. 

vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding. 

 

Artikel 29. Aanhaling 

 

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel van “Algemene Voorwaarden 

Parkeervoorzieningen 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  


