Gemeenteblad 2011
Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente
Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de directeur Stadstoezicht d.d. 7 juni 2011, STZ
11/9294;
gelet op artikel 160, lid 1 onder e, van de Gemeentewet;
Besluit:
de Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam
geëxploiteerde parkeervoorzieningen als volgt gewijzigd vast te stellen:
Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam
geëxploiteerde parkeervoorzieningen 2011.
De toegang tot de parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder
toepassing van de navolgende voorwaarden, welke onlosmakelijk deel
uitmaken van iedere parkeer- of stallingsovereenkomst (overeenkomst tot
ingebruikgeving) tussen de gemeente Rotterdam en de
parkeerder/abonnementhouder.
Hoofdstuk! ALGEMEEN
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

gemeente: de gemeente Rotterdam, meer in het bijzonder haar dienst
Stadstoezicht;
parkeervoorziening: de parkeer- of stallingsgarage of het
parkeerterrein met alle bijbehorende terreinen en ruimten;
parkeerder: eigenaar of gebruiker van een voertuig dat (op eenmalige
basis) in of op de parkeervoorziening is gebracht;
abonnementhouder, eigenaar of gebruiker van een voertuig dat op
basis van een stallingsovereenkomst in of op de parkeervoorziening
is gebracht;
parkeerbewijs: parkeerkaart, uitrijkaart, waardekaart, chipcard,
creditcard of elk ander middel dat gebruikt, of elke andere handeling
die verricht moet worden om toegang tot de parkeervoorziening te
verkrijgen;
parkeergeld: bedrag dat de parkeerder c.q. abonnementhouder
verschuldigd is voor het gebruik van de parkeervoorziening.
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Artikel 2 Parkeerovereenkomst
1.
een parkeerovereenkomst komt tot stand door het feit dat de
parkeerder het voertuig in of op de parkeervoorziening heeft
gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.
aan de parkeerder wordt een willekeurige parkeerplaats in de
parkeervoorziening ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen;
3.
de gemeente verplicht zich niet tot bewaking van het voertuig.
Artikel 3 Stallingsovereenkomst (overeenkomst tot ingebruikgeving)
1.
een stallingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst
strekkende tot een gebruik anders dan incidenteel gebruik van de
parkeervoorziening;
2.
aan de abonnementhouder wordt een willekeurige parkeerplaats in
de parkeervoorziening ter beschikking gesteld, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen;
3.
de gemeente verplicht zich niet tot bewaking van het voertuig.
Artikel 4 Parkeergeld
1.
het parkeergeld wordt berekend volgens het door de gemeente
vastgestelde tarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.
de gemeente is te allen tijde gerechtigd het tarief te wijzigen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5 Toegang
Algemeen:
1.
de gemeente stelt de openingstijden vast en is bevoegd de
openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden bekendgemaakt
en worden in of bij de parkeervoorziening op een voor het publiek
toegankelijke plaats aangegeven;
2.
de parkeervoorziening mag uitsluitend worden gebruikt voor
personenauto's en daarmee wat betreft omvang en gewicht gelijk te
stellen voertuigen. De hoogte van de voertuigen mag niet meer
bedragen dan bij de ingang van de parkeervoorziening staat
aangegeven. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke
aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de
parkeervoorziening in of op te rijden. De mogelijkheid en
wenselijkheid van het gebruik door brommers, scooters en
(motor)fietsen wordt door de gemeente per parkeervoorziening en/of
per geval apart benoemd;
3.
de gemeente is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd aan enig
voertuig de toegang tot de parkeervoorziening te weigeren ofte
ontzeggen, indien het vermoeden bestaat dat het voertuig gevaarlijke
stoffen vervoert, daaronder niet inbegrepen motorbrandstoffen in de
daarvoor bestemde reservoirs van het voertuig, alsmede indien het
voertuig gelet op de omvang en/of het gewicht, of anderszins, schade
kan toebrengen aan de parkeervoorziening;
4.
de in of op de parkeervoorziening geparkeerde voertuigen voldoen
aan dezelfde voorwaarden als de op de openbare weg geparkeerde
voertuigen. In of op de parkeervoorziening is de Wegenverkeerswet
en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.
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Parkeerder:
5.
de parkeerder wordt slechts toegelaten tot de parkeervoorziening met
een geldig parkeerbewijs;
6.
het inrijden van voertuigen door parkeerders in of op de
parkeervoorziening is uitsluitend mogelijk tijdens openingstijden van
de parkeervoorziening.
Abonnementhouder:
7.
de abonnementhouder verschaft zich toegang tot de
parkeervoorziening met behulp van een parkeerbewijs dat door de
gemeente aan de abonnementhouder bij het aangaan van een
stallingsovereenkomst ter beschikking wordt gesteld; het
parkeerbewijs blijft eigendom van de gemeente. Het is de
abonnementhouder niet toegestaan zijn recht te verhuren c.q. aan
een derde in gebruik te geven. De abonnementhouder mag de
stallingsovereenkomst niet aan derden overdragen;
8.
het in- en uitrijden en parkeren van voertuigen door
abonnementhouders is uitsluitend mogelijk binnen de tijden die in de
stallingsovereenkomst zijn vastgelegd. Buiten deze tijden is toegang
met behulp van het in artikel 5 lid 7 genoemde parkeerbewijs niet
mogelijk. Voor het gebruik buiten deze tijden is een aanvullend
parkeertarief van toepassing;
9.
het in- en uitrijden en parkeren van voertuigen door
abonnementhouders is uitsluitend mogelijk met voertuigen met de
kentekens (maximaal 3) die in de stallingsovereenkomst zijn
vastgelegd. Indien de abonnementhouder de parkeerplaats wil
gebruiken voor een voertuig met een ander kenteken, vraagt de
abonnementhouder hiertoe toestemming aan de gemeente. Pas
nadat de gemeente de abonnementhouder schriftelijk toestemming
heeft verleend, is de abonnementhouder gerechtigd met een ander
voertuig in of op de parkeervoorziening te parkeren.
Hoofdstuk II BETALING
Artikel 6 Betaling
1.
de parkeerder voldoet voordat hij met zijn voertuig de
parkeervoorziening verlaat, het verschuldigde parkeergeld, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen;
2.
de abonnementhouder voldoet het parkeergeld zoals
overeengekomen in de stallingsovereenkomst bij vooruitbetaling
uiterlijk voor of op de eerste dag van het ingaan van het betreffende
tijdvak door middel van automatische incasso. Is in de
stallingsovereenkomst geen melding gemaakt van een periode
waarover het parkeergeld telkens verschuldigd is, dan wordt die
periode geacht één kalendermaand te zijn. Betalingen van de extra
uren buiten het abonnement, zoals in artikel 5 lid 8 benoemd, vinden
periodiek plaats door middel van automatische incasso.
Artikel 7 Geen geldig parkeerbewijs
1.
indien de parkeerder geen geldig parkeerbewijs kan tonen zal hij voor
elke dag of deel daarvan waarop hij naar het oordeel van de
gemeente gebruik van de parkeervoorziening heeft gemaakt of had
kunnen maken het tarief voor een vol etmaal verschuldigd zijn.
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Artikel 8 Niet-betaling
1.
de gemeente is gerechtigd indien de abonnementhouder gedurende
ten minste 14 dagen na de vervaldatum nalatig blijft in de betaling
van het verschuldigde parkeergeld of andere vorderingen uit de
stallingsovereenkomst voortvloeiend, hem de toegang tot de
parkeervoorziening te weigeren tot de datum van algehele betaling,
zulks onverminderd de overige rechten die voor de gemeente uit de
niet-betaling voortvloeien.
Hoofdstuk III GEBRUIK VAN DE PARKEERVOORZIENING
Artikel 9 Regels met betrekking tot het gebruik
1.
de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens zijn van overeenkomstige
toepassing in of op de parkeervoorziening;
2.
de parkeerder c.q. abonnementhouder parkeert het voertuig in de
daarvoor bestemde parkeervakken en binnen de daartoe
aangebrachte markeringen en volgt de aangegeven rijrichting;
3.
de parkeerder c.q. abonnementhouder volgt de voorschriften en
aanwijzingen van (personeel van) de gemeente op en gedraagt zich
zodanig dat de afwikkeling van het verkeer in, op of nabij de
parkeervoorziening niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in
gevaar wordt gebracht;
4.
de parkeerder sluit het voertuig tijdens het parkeren deugdelijk af en
dooft de verlichting;
5.
de gemeente is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van de
gemeente noodzakelijk is, voertuigen binnen de parkeervoorziening
te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeervoorziening te (laten)
verwijderen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de
gemeente kan leiden. De staat waarin een voertuig verkeert kan voor
de gemeente een reden zijn om het voertuig uit de
parkeervoorziening te (laten) verwijderen. De gemeente neemt bij het
beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de
redelijkheid en zorgvuldigheid in acht.
Artikel 10 Beperkingen met betrekking tot het gebruik
1.
het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke
en/of schadelijke stoffen in of op de parkeervoorziening te brengen
dan wel te hebben, daaronder niet inbegrepen motorbrandstoffen in
de daarvoor bestemde reservoirs van het voertuig;
2.
het is verboden in of op de parkeervoorziening voertuigen en/of
overige goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of
ter verhuur aan te bieden;
3.
het is verboden in of op de parkeervoorziening reparaties aan het
voertuig of andere werkzaamheden uit te (laten) voeren, tenzij
daartoe door de gemeente uitdrukkelijk toestemming is verleend;
4.
het is parkeerders c.q. abonnementhouders en/of inzittenden van de
voertuigen die in of op de parkeervoorziening worden geparkeerd niet
toegestaan langer in of bij het voertuig te verblijven dan gedurende
de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het
voertuig is geparkeerd verlaat men het voertuig en de
parkeervoorziening;
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5.

6.
7.

het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden
afgehaald worden, behoudens in die gevallen waarin de gemeente de
parkeerder c.q. abonnementhouder de mogelijkheden heeft verschaft
zich buiten de openingstijden toegang tot de parkeervoorziening te
verschaffen;
de maximale ononderbroken parkeertijd bedraagt 28 dagen, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen;
de gemeente is bevoegd in of op de parkeervoorziening
werkzaamheden te (laten) verrichten ten behoeve van de
parkeervoorziening, openbare diensten, bedrijven en/of derden,
zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Hoofdstuk IV NIET-NAKOMING
Artikel 11 Toerekenbare tekortkoming
1.
indien de parkeerder c.q. abonnementhouder tekortkomt in de
nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, plaatselijke
verordeningen en/of de met parkeerder c.q. abonnementhouder
gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden op hem rust, is de parkeerder c.q. abonnementhouder
gehouden aan de gemeente alle schade te vergoeden, door deze
geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde tekortkoming;
2.
in geval van de abonnementhouder tekortkomt in de nakoming van
enige verplichting bedoeld in artikel 11 lid 1, is de gemeente
gerechtigd de stallingsovereenkomst, na schriftelijke
ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en de
abonnementhouder de toegang tot de parkeervoorziening te
weigeren;
3.
indien de gemeente genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling
of ander exploot aan de parkeerder c.q. abonnementhouder te doen
uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de
parkeerder c.q. abonnementhouder, is de parkeerder c.q.
abonnementhouder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel
in als buiten rechte, aan de gemeente te vergoeden, tenzij de
procedure ten onrechte is aangegaan;
4.
de gemeente is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te
houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het
aanbrengen van een wielklem, zolang niet al hetgeen aan de
gemeente, hetzij op grond van de parkeer- of stallingsovereenkomst
hetzij uit andere hoofde van de parkeerder c.q. abonnementhouder te
vorderen heeft, is voldaan;
5.
indien de parkeerder een voertuig in of op de parkeervoorziening
heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van
de gemeente weigert of om welke reden dan ook niet in staat is het
achtergelaten voertuig te verwijderen, kan de gemeente het
achtergelaten voertuig uit of van de parkeervoorziening laten
verwijderen en elders laten opslaan vanaf 14 dagen na het verzoek
c.q. de sommatie. In geval het adres van de parkeerder ondanks
redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met
het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering
aan het voertuig;
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6.

indien de parkeerder binnen 28 dagen na het verzoek c.q. de
sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is de gemeente
gerechtigd het voertuig te verkopen ofte vernietigen. De gemeente is
alsdan slechts gehouden aan de parkeerder te vergoeden de
verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde parkeergeld,
eventuele boete en de kosten van de gemeente in verband met
verwijdering en tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het
verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de
gemeente hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de
parkeerder alsnog het verschil tussen verkoopopbrengst en het
verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de
gemeente te voldoen aan de gemeente.

Artikel 12 Niet-toerekenbare tekortkoming
1.
een tekortkoming kan de gemeente niet worden toegerekend, indien
deze te wijten is aan een van de wil van de gemeente onafhankelijke
omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder
c.q. abonnementhouder niet meer van de gemeente kan worden
verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen,
brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een
tekortkoming in de nakoming door derden.
Hoofdstuk V AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1.
de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst bevat geen
bewaking. De gemeente aanvaardt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van
eigendommen van de parkeerder c.q. abonnementhouder;
2.
de gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade
dan ook aan de eigendommen van de parkeerder c.q.
abonnementhouder alsmede terzake van lichamelijk letsel en/of
enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of
tengevolge van het gebruik van de parkeervoorziening, tenzij de
schade direct is veroorzaakt door of vanwege de gemeente en/of het
personeel van de parkeervoorziening en deze aansprakelijkheid niet
in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt
uitgesloten. Onder parkeerder c.q. abonnementhouder worden hier
mede verstaan andere inzittenden van het voertuig;
3.
de parkeerder c.q. abonnementhouder is aansprakelijk voor alle
schade die door hem is veroorzaakt, waaronder mede wordt verstaan
schade ten gevolge van een lekkend voertuig. Schade door de
parkeerder c.q. abonnementhouder veroorzaakt aan de
parkeervoorziening of daarbij behorende apparatuur en installaties
dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door de parkeerder
c.q. abonnementhouder te worden vergoed nadat door de gemeente
een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 4;
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4.

de gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een
tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeervoorziening
of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de
gemeente in of op de parkeervoorziening worden aangeboden, tenzij
de parkeerder c.q. abonnementhouder kan aantonen dat er sprake is
van grove schuld van de gemeente en/of het personeel van de
parkeervoorziening.

Hoofdstuk VI BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 14
1.
de gemeente behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en de gewijzigde of
aanvullende voorwaarden van toepassing te verklaren op bestaande
overeenkomsten;
2.
afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de
gemeente binden deze laatste niet, voor zover deze door haar niet
schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben;
3.
op de tussen de gemeente en de parkeerder c.q. abonnementhouder
gesloten overeenkomst, inclusief de onderhavige Algemene
Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam;
4.
alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder inbegrepen,
voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene
Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
Stadstoezicht
Afdeling Parkeervoorzieningen
Postbus 750
3000 AT ROTTERDAM
Artikel 15
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het
gemeenteblad.
Artikel 16
Deze voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden geldende voor
door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen zoals
vastgesteld op 14 mei 1998 en gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 57 van 27
mei 1998.

_

, . . _. ««....

Gemeenteblad 2011

Nummer 62
pagina 7

Artikel 17
Dit besluit kan worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden geldende
voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen".
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2011.
Da secretaris

De burgemeester,

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 juni 2011 en ligt op werkdagen van
8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst
Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde
Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl - Gemeentebladen)
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