Algemene voorwaarden behorende de Stallingsovereenkomst parkeergarage Voorhorst
1. Definities
Parkeeraccommodatie

:

Eigenaar
Beheerder

:
:

Abonnementhouder

:

de parkeergarage Voorhorst gelegen aan De Brinkhorst en met de
ingang voor motorvoertuigen aan de Hortuslaan
De Gemeente Haren
De als zodanig aangewezen vertegenwoordiger van de gemeente
Haren
De eigenaar/gebruiker van een voertuig waarvoor een abonnement in
de garage is afgesloten

2.
De Stallingsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan.
3. Abonnementsgeld
1. Het abonnementsgeld moet na toezending van de nota door de eigenaar per omgaande
door de abonnementhouder worden voldaan. Een abonnement kan worden afgesloten
voor een kalenderjaar of voor een gedeelte daarvan (half jaar, kwartaal of een ma and).
2. Telkens wanneer de abonnementhouder tijdig, voor het einde van de lopende abonn ementsperiode het abonnementsgeld voor de volgende periode voldoet kan hij het g ebruik van de kaart die al in bezit is voortzetten gedurende die nieuwe periode.
3. De eigenaar is bevoegd de tarieven voor het abonnement en de algemene voorwaarden
te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet tijdens de looptijd van het abonnement worden
ingevoerd, uitgezonderd spoedeisende gevallen. De wijzigingen zijn van kracht nadat de
eigenaar de abonnementhouder daarvan in kennis heeft gesteld en met ingang van de
nieuwe abonnementsperiode.
4. Toegang
1. De eigenaar zal bij betaling van het abonnementsgeld aan de abonnementhouder een
abonnementskaart verstrekken. Met deze abonnementskaart kan de abonnementhouder
toegang krijgen tot de parkeergarage.
2. Een abonnement geeft recht op een plaats in de parkeergarage, maar biedt geen
plaatsgarantie. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht
voor een maximum vast te stellen voor het totaal aantal uit te geven abonnementen.
3. In de parkeergarage mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s worden gepa rkeerd met een maximale lengte van 4,80 meter. De hoogte van de voertuigen mag niet
meer bedragen dan als bij de ingang van de pa rkeergarage is aangegeven.
4. Aanhangwagens, caravans, campers e.d. van abonnementhouders mogen in de pa rkeergarage worden gereden voor het laden en lossen. Deze mogen voor het in - en uitpakken maximaal een aaneensluitende periode van 3x24 uur in de parkeerg arage verblijven. Voor het kunnen inrijden met een aanhangwagen, caravan e.d. moet de abo nnementhouder assistentie vragen aan de beheerder van de parkeergarage. De eigenaar
kan deze toestemming inperken indien dit omwille van de parkeerdruk en/of de veili gheid vereist is.
5. Het abonnement mag, behouders schriftelijke toestemming van de eigenaar, alleen wo rden gebruikt voor het parkeren van het motorvoertuig van de abonnementhouder.
6. Voetgangers moeten de parkeergarage verlaten en binnenkomen via de daarvoor b estemde in- en uitgangen. Het is niet toegestaan hiervoor gebruik te maken van de in - en
uitgangen voor motorvoertuigen.

7. De eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeergarage te weig eren indien de eigenaar dit met inachtneming van rede lijkheid en billijkheid wenselijk
acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de eigenaar weet of vermoedt dat een
voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen m otorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoi r van het voertuig ook in het geval de
eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte dan wel door
de zaken die daarmee worden vervoerd aan de omgeving schade kan toebrengen in de
meest ruime zin.
8. De in de parkeergarage geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te
voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen.
5. Regels met betrekking tot het gebruik
1. Het parkeren van motorvoertuigen geschiedt op eigen risico van de abonnementhouder .
2. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeergarage dient de abonnemen thouder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet de nadere regels krac htens deze wet gesteld het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij
behorende bijlagen als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld te
gedragen. Bij niet nakomen daarvan is de abonnementhouder aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende schade.
3. Het is de abonnementhouder verboden:
 zich zonder redelijk doel of op een voor anderen hinderlij ke wijze op te houden in de
parkeergarage dan wel deze te verontreinigen dan wel te gebruiken voor een ander
doel dan waarvoor de parkeergarage is bestemd;
 in de parkeergarage reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te
voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens
de eigenaar is verleend.
4. De abonnementhouder mag geen hinder of overlast veroorzaken voor de gebruikers van
de in de omgeving gelegen panden.
5. De abonnementhouder vrijwaart de eigenaar van alle schade en aansprakelijkheid jegens derden ontstaan bij het inrijden gebruik of verlaten van de parkeergarage.
6. De abonnementhouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de parkeerg arage aan de werken van de eigenaar toebrengt te vergoeden en d e redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de eigenaar dan wel derden ten gevo lge van zijn gebruik van de parkeergarage schade lijden.
7. De abonnementhouder is verplicht aanwijzingen van de beheerder stipt op te volgen het
voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te
gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeergarage niet wordt gehinderd en de ve iligheid niet in gevaar wordt gebracht.
8. De eigenaar is bevoegd in of op de parkeergarage werkzaam heden te (doen) verrichten
ten behoeve van de parkeergarage, openbare diensten bedrijven en/of derden, zonder
enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien als gevolg van deze werkzaamheden
onverhoopt geen (volledig) gebruik van het abonnement kan worde n gemaakt. Deze
werkzaamheden zullen, spoedeisende gevallen daargelaten, tijdig kenbaar worden g emaakt.
9. De beheerder is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van de eigenaar noodzakelijk is,
voertuigen binnen de parkeergarage te verplaatsen en/of enig vo ertuig uit de parkeergarage te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar
of de beheerder kan leiden. De eigenaar dient bij het beoordelen van de noodzaak tot
verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigh eid in acht te nemen.

6. Toerekenbare tekortkoming
Indien de abonnementhouder door een tekortkoming van de eigenaar meer dan een maand
geen genot heeft kunnen hebben van zijn rechten zoals opgenomen in de stallingsovereenkomst zal de abonnementhouder slec hts een evenredig gedeelte van het parkeergeld ve rschuldigd zijn.
7. Aansprakelijkheid
De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan va n
eigendommen van de abonnementhouder. De eigenaar aanvaardt voorts geen aansprak elijkheid voor welke schade dan ook aan eigendommen van de abonnementhouder en ter
zake van lichamelijk letsel en/of enig andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of
tengevolge van het gebruik van de parkeergarage, tenzij de schade direct is veroorzaakt
door de eigenaar en/of personeel van de parkeergarage en deze aansprakelijkheid niet in
enig ander artikel van deze algemene voorwaarden c.q. de Stallingsovereenkomst wordt
uitgesloten. Onder ‘abonnementhouder’ worden hiermee verstaan de andere inzittenden van
zijn voertuig.
8. Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt op de einddatum vermeld in de stallingsovereenkomst, tenzij
de stallingsovereenkomst voor de einddatum is verlengd.
9. Overtredingen
1. Overtreding van bepalingen van deze voorwaarden kan, na schriftelijke ingebrekeste lling, leiden tot beëindiging van het abonnement en/of tot verwijdering van het voertuig
van de in overtreding zijnde abonnementhouder.
2. Indien de eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot
aan de abonnementhouder, waaronder een procedure om de abonnementhouder tot on truiming van diens voertuig uit de parkeergarage te dwingen is de abonnementhouder
verplicht al de daarvoor gemaakte kosten waaronder de kosten van rechtsdeskundige
bijstand, zowel als buiten rechte, aan de eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure ten
onrechte is aangegaan.
10. Nederlands recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van t oepassing.
11. Inlichtingen
Voor nadere informatie over het parkeren in de parkeergarage kan de abonnementhouder
contact opnemen met de medewerkers van het team Inwoner contact centrum, afdeling P ubliekszaken.

