ALGEMENE VOORWAARDEN
behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

1.

Definities
Abonnement:
Een overeenkomst gesloten tussen Interparking, als eigenaar,
exploitant of beheerder van de Parkeeraccommodatie, en
Abonnementhouder volgens de voorwaarden als omschreven
in artikel 3 van deze Voorwaarden, inhoudende een
abonnement om gedurende een overeengekomen periode en
tegen de overeengekomen voorwaarden een Motorvoertuig te
stallen in de Parkeeraccommodatie.

2.2.

2.3.

Abonnementhouder:
De houder van een Abonnement.
Abonnementsgeld:
Het in het Abonnement overeengekomen bedrag dat
Abonnementhouder verschuldigd is voor het abonnementsrecht en gebruik van de Parkeeraccommodatie.
Bewonersabonnement (G):
Een Abonnement waarbij Abonnementhouder bewoner is van
een specifiek (woon)gebouw ten behoeve waarvan in de
Parkeeraccommodatie parkeerruimte beschikbaar is.
Interparking:
Interparking Nederland B.V., dan wel haar dochtermaatschappij Parking & Protection B.V., beide gevestigd te
(3011 AA) Rotterdam aan het Beursplein 37, in de
hoedanigheid van eigenaar, exploitant en/of beheerder van de
Parkeeraccommodatie.
Motorvoertuig:
Motorvoertuig als omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.
Parkeeraccommodatie:
De parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein welke is
bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen, met
bijbehorende terreinen en ruimten.
Parkeerder:
De eigenaar, gebruiker, kentekenhouder en/of inzittende van
een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie brengt en/of heeft gebracht en/of zich toegang
tot de Parkeeraccommodatie heeft verschaft, dan wel hiertoe
gerechtigd is op basis van een Abonnement. Parkeerder kan
tevens Abonnementhouder zijn.
Parkeergeld
Het bedrag dat Contractant verschuldigd is voor het gebruik
van
de
Parkeeraccommodatie
buiten
de
tussen
Abonnementhouder en Interparking overeengekomen uren,
welk bedrag wordt berekend volgens de door Interparking
vastgestelde tarieven zoals deze vermeld staan bij de ingang
van de Parkeeraccommodatie en/of op de betaalautomaat
en/of op de Website.
Schriftelijk:
Per (brief)post of per e-mail, waarbij als e-mailadres van
Interparking uitsluitend abo@interparking.nl als geldig emailadres heeft te gelden.
Toegangsbewijs:
Het door of namens Interparking aangewezen middel, zoals
bijvoorbeeld een parkeerkaart, key of sleutel, dat Parkeerder
toegang biedt tot de Parkeeraccommodatie en aan de hand
waarvan Interparking het tijdstip van in- en uitrijden van de
Parkeeraccommodatie kan vaststellen.
Voorwaarden:
De onderhavige algemene voorwaarden, behorende bij een
Abonnement.
Website:
De door Interparking of een derde op het internet
geëxploiteerde website waar een Abonnement kan worden
afgesloten en/of informatie beschikbaar is over de betreffende
Parkeeraccommodatie.
2.
2.1.

Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement
tussen Interparking en Abonnementhouder. De toegang tot de
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3.5.
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3.7.
3.8.

Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder
toepassing van deze Voorwaarden.
Deze Voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2019 en vervangen alle
voorafgaande algemene voorwaarden met betrekking tot
Abonnementen.
Abonnementhouder zal Parkeerder binden aan het in deze
Voorwaarden bepaalde en is jegens Interparking
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte naleving
door Parkeerder van het in deze Voorwaarden bepaalde.
Abonnement, duur, opzegging
Een Abonnement tussen Interparking en Abonnementhouder
wordt via de Website afgesloten en komt tot stand onder de
opschortende voorwaarden als opgenomen in artikel 3.6 en,
indien van toepassing, artikel 12.1 van deze Voorwaarden.
Interparking stuurt een bevestiging van het Abonnement aan
Abonnementhouder per e-mail. Aan Abonnementhouder wordt
een willekeurige (parkeer)plaats in de Parkeeraccommodatie
ter beschikking gesteld.
Abonnementhouder kan een Abonnement binnen veertien
kalenderdagen na het afsluiten daarvan zonder opgave van
redenen herroepen. Herroepen is vormvrij en geschiedt door
een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring van
Abonnementhouder aan Interparking, bijvoorbeeld per telefoon
of e-mail.
Op uitdrukkelijk verzoek van Abonnementhouder vangt
Interparking al tijdens de wettelijke bedenktermijn van veertien
kalenderdagen met het verrichten van haar diensten aan.
Maken Abonnementhouder en/of Parkeerder binnen deze
wettelijke bedenktermijn gebruik van het herroepingsrecht, dan
is Abonnementhouder de administratiekosten en een
evenredig gedeelte van het abonnementsgeld aan Interparking
verschuldigd.
Abonnementen gaan in per de 1e of 15e van een kalendermaand en worden aangegaan voor onbepaalde tijd. In het
bestelproces wordt automatisch aangegeven wat de eerst
mogelijke ingangsdatum is, rekening houdend met een
verwerkingstijd van 5 werkdagen na het tot stand komen van
het Abonnement.
Het Abonnement kan door elk van de partijen Schriftelijk
worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn
van één kalendermaand tegen het einde van een
kalendermaand en op zijn vroegst tegen een datum die drie
maanden na de ingangsdatum van het Abonnement ligt.
Een Abonnement komt tot stand onder de opschortende
voorwaarden van: i) beschikbaarheid van een (geschikte)
parkeerplaats in de Parkeeraccommodatie en ii) van ontvangst
van de volledige en tijdige betaling van zowel (a) de
administratiekosten als (b) de vooruitbetaling van het
Abonnementsgeld voor één maand als bedoeld in artikel 4.1
en, indien van toepassing, iii) de terbeschikkingstelling van de
in artikel 12.1 van deze Voorwaarden opgenomen
documentatie.
De administratiekosten bedragen € 35,00 excl. BTW per
Abonnement.
Na het tot stand komen van het Abonnement verstrekt
Interparking aan Abonnementhouder het Toegangsbewijs dat
benodigd is om van de Parkeeraccommodatie gebruik te
kunnen en mogen maken. Het Toegangsbewijs zal worden
geactiveerd binnen één werkdag nadat aan de in artikel 3.6
genoemde
opschortende
voorwaarden
is
voldaan.
Abonnementhouder ontvangt hiervan per e-mail bericht,
waarbij tevens wordt vermeld op welke wijze het
Toegangsbewijs wordt verstrekt. Het Toegangsbewijs blijft
eigendom van Interparking. Bij het verlies of in het ongerede
raken van het Toegangsbewijs zijn Abonnementhouder en
Parkeerder verplicht dit per ommegaande aan Interparking te
melden. Voor het verstrekken door Interparking van een nieuw
Toegangsbewijs is Abonnementhouder een vergoeding
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verschuldigd gelijk aan de administratiekosten, zoals in artikel
3.7 omschreven.
Uiterlijk op de laatste dag van het Abonnement dient het
Toegangsbewijs bij Interparking te worden ingeleverd. Indien
Abonnementhouder
hiermee
in
gebreke
blijft,
is
Abonnementhouder een direct opeisbare boete verschuldigd
van EUR 25,00 per dag, met een maximum van EUR 2.000,00,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd
het recht van Interparking op nakoming en (aanvullende)
schadevergoeding. Het voorgaande geldt niet indien
Abonnementhouder Schriftelijk aan Interparking melding heeft
gemaakt van het verlies of het in ongerede raken van
bescheiden. In dat geval is Abonnementhouder een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de administratiekosten,
zoals in artikel 3.7 omschreven.
Abonnementsgeld, tariefwijziging en Parkeergeld
Voor de duur van het Abonnement is Abonnementhouder
maandelijks het Abonnementsgeld verschuldigd. Het
Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient
vóór het ingaan van het betreffende tijdvak van één
kalendermaand te zijn voldaan.
De eerste betaling van het Abonnementsgeld én de éénmalige
administratiekosten dienen voldaan te worden vóór de eerste
dag van het ingaan van het Abonnement (de 1e of de 15e). De
eerste betaling van het Abonnementsgeld ingeval het
Abonnement ingaat op de 15e van de maand zal pro rata
berekend worden.
Alle bedragen in het Abonnement zijn exclusief BTW, tenzij
anders vermeld.
Het Parkeergeld dat Abonnementhouder verschuldigd is
ingeval Parkeerder in de Parkeeraccommodatie heeft
geparkeerd buiten de in het Abonnement overeengekomen
uren
zal,
afhankelijk
van
de
betreffende
Parkeeraccommodatie, ofwel voor het verlaten van de
Parkeeraccommodatie voldaan dienen te worden ofwel
voldaan dienen te worden op dezelfde wijze als, en gelijktijdig
met, Abonnementsgeld.
In geval van voorgenomen tariefswijziging zal Interparking
Abonnementhouder tenminste één kalendermaand voor de
ingangsdatum van de tariefswijziging Schriftelijk informeren
over de voorgenomen tariefswijziging. Interparking is vrij tot het
aanpassen van het tarief, ook als het Abonnement recent is
aangegaan. Mocht Abonnementhouder niet wensen in te
stemmen met een tariefswijziging, dan kan Abonnementhouder het Abonnement Schriftelijk beëindigen binnen twee
weken nadat de tariefswijziging is medegedeeld, tegen de
datum waarop de aangekondigde tariefswijziging ingaat.
Niet (tijdige)-betaling
Bij niet tijdige betaling van het Abonnementsgeld, andere uit
het Abonnement voortvloeiende gelden of Parkeergeld, is
Interparking gerechtigd Parkeerder en Abonnementhouder de
toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren tot de datum
van algehele betaling, zulks onverminderd de overige rechten
die voor Interparking uit de niet-betaling voortvloeien.
Bij niet tijdige betaling van het Abonnementsgeld, is
Abonnementhouder, een direct opeisbare boete verschuldigd
van 1% van het achterstallig Abonnementsgeld per maand of
gedeelte van een maand dat Abonnementhouder in gebreke
blijft met de betaling van het Abonnementsgeld, onverminderd
het recht van Interparking op nakoming en (aanvullende)
schadevergoeding.
Indien Interparking in geval van wanbetaling van Abonnementhouder
incassomaatregelen
neemt,
worden
de
buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen bij voorbaat
vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom doch
tenminste op € 250,00. Betalingen gedaan door Abonnementhouder na sommatie of dagvaarding, strekken in de eerste
plaats tot voldoening van de voormelde kosten en
verschuldigde wettelijke rente, ook al vermeldt Abonnementhouder bij betaling een andere bestemming.
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Toegang Parkeeraccommodatie
Parkeerder is slechts bevoegd om met een Motorvoertuig de
Parkeeraccommodatie te betreden indien Parkeerder in het
bezit is van een geldig Toegangsbewijs dat door Interparking
is verstrekt.
Parkeerder mag de Parkeeraccommodatie uitsluitend
gebruiken voor het parkeren van een Motorvoertuig.
Parkeerder kan uitsluitend de Parkeeraccommodatie in- en
uitrijden tijdens de in of bij de Parkeeraccommodatie en/of op
de Website aangegeven openingstijden of op nader
overeengekomen tijden.
Voor het parkeren buiten de overeengekomen uren is
Abonnementhouder het Parkeergeld verschuldigd.
In de Parkeeraccommodatie mogen uitsluitend Motorvoertuigen zonder aanhanger met een maximale lengte van
5.00 m worden geparkeerd. Motorvoertuigen mogen niet hoger
zijn dan bij de ingang van de Parkeeraccommodatie is
aangegeven. In de Parkeeraccommodatie geldt een maximumsnelheid van 10 km/u.
Interparking is gerechtigd bepaalde Motorvoertuigen te
weigeren indien Interparking dit met inachtneming van de
redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Een dergelijke
weigering zal zich met name voordoen indien Interparking weet
of vermoedt dat met het Motorvoertuig schade (in de meest
ruime zin) kan worden toegebracht.
Gebruiksvoorschriften
Parkeerder betreedt en maakt gebruik van de Parkeeraccommodatie op eigen risico. Parkeerder dient te allen tijde
de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook
voor wat betreft de hoogte van de Parkeeraccommodatie
buiten de rijbanen. Parkeerder is verplicht de aanwijzingen van
Interparking en het door haar aangesteld personeel op te
volgen.
Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de Parkeeraccommodatie dient Parkeerder zich te gedragen conform de
bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels
krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, alsook
eventuele nadere regels krachtens een huishoudelijk
reglement.
Het is verboden om:
a. de Parkeeraccommodatie voor andere doeleinden te
gebruiken dan parkeren;
b. in, op, of bij de Parkeeraccommodatie goederen of
diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit
te delen;
c. ontplofbare, brandbare of anderszins gevaarlijke en/of
schadelijke stoffen in de Parkeeraccommodatie te
brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het
brandstofreservoir van het Motorvoertuig uitgezonderd;
d. op of aan de Parkeeraccommodatie reclame en/of
andere aanduidingen te maken of aan te brengen;
e. in of op de Parkeeraccommodatie reparaties aan het
Motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren
of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Interparking is verleend;
f.
langer in het Motorvoertuig te verblijven dan gedurende
de tijd die nodig is om het betreffende Motorvoertuig te
parkeren;
g. op een parkeerplaats die kenbaar bestemd is voor een
specifiek (type) Motorvoertuig (zoals een kentekengebonden parkeerplaats, gehandicaptenparkeerplaats,
een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt of een
auto- of motorfietsparkeerplaats) te parkeren met een
ander vervoersmiddel dan het daarvoor bestemde
specifieke (type) Motorvoertuig;
h. direct achter een ander Motorvoertuig langs de
slagboom de Parkeeraccommodatie uit te rijden zonder
dat de slagboom tussentijds gesloten is geweest
(“treintje rijden”).
Indien Parkeerder in strijd handelt met het hiervoor bepaalde
in artikel 7.3 onder a t/m h, is Interparking gerechtigd om i)
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Parkeerder en/of Abonnementhouder de toegang tot de
Parkeeraccommodatie te ontzeggen en/of ii) het Abonnement
met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen,
onverminderd de overige rechten die voor Interparking uit de
niet-nakoming voortvloeien.
Interparking is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van
Interparking noodzakelijk is, Motorvoertuigen binnen de
Parkeeraccommodatie te (laten) verplaatsen en/of enig Motorvoertuig uit de Parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen,
zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Interparking leidt.
Interparking zal bij het beoordelen van de noodzaak tot
verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid
in acht nemen.
Indien de Parkeeraccommodatie beschikt over de mogelijkheid
tot het elektrisch laden van een Motorvoertuig, kan Parkeerder,
indien de Parkeerder beschikt over een hiervoor geschikt
Motorvoertuig
en
bijbehorende
geschikte
laadpas,
gebruikmaken van deze dienst, mits beschikbaar. Interparking
staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid en
bruikbaarheid van een dergelijk oplaadpunt. Interparking is
nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van
gebruik van het oplaadpunt. Een elektrisch Motorvoertuig mag
uitsluitend op een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt
geparkeerd staan gedurende de tijd dat het Motorvoertuig
daadwerkelijk op het oplaadpunt aangesloten. Interparking is
gerechtigd een (extra) tarief in rekening te brengen voor de
periode dat het Motorvoertuig dat op het oplaadpunt is
aangesloten op de parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt
geparkeerd blijft staan nadat de auto is opgeladen. Deze
tarieven
zullen
op
de
website
en/of
in
de
Parkeeraccommodatie worden vermeld.
Niet-nakoming
Indien Abonnementhouder en/of Parkeerder tekortschiet in de
nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de
plaatselijke verordeningen, reglementen en gebruiken, het
Abonnement of deze Voorwaarden op hen rust, is
Abonnementhouder gehouden alle door Interparking geleden
en te lijden schade te vergoeden.
Indien Interparking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan Abonnementhouder en/of
Parkeerder te doen uitbrengen of in geval van procedures
tegen Abonnementhouder, is Abonnementhouder verplicht al
de daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van
rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan
Interparking te vergoeden.
Interparking is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder
zich te houden en de verplichting tot afgifte daarvan op te
schorten, zolang niet is voldaan aan al hetgeen zij op grond
van het Abonnement of uit andere hoofde van Abonnementhouder te vorderen heeft.
Indien Parkeerder een Motorvoertuig in de Parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks Schriftelijk
verzoek van Interparking weigert om dit Motorvoertuig binnen
veertien dagen na het Schriftelijke verzoek te verwijderen, zal
Interparking het Motorvoertuig uit of van de Parkeeraccommodatie kunnen laten verwijderen. Indien Parkeerder
binnen drie maanden na het Schriftelijke verzoek het
Motorvoertuig niet heeft opgehaald, is Interparking gerechtigd
het Motorvoertuig te verkopen of te vernietigen. Interparking is
alsdan slechts gehouden aan Parkeerder te vergoeden de
eventuele
verkoopopbrengst
verminderd
met
het
verschuldigde Abonnementsgeld, de kosten in verband met
verwijdering en de tijdelijke opslag van het Motorvoertuig en
overige door Abonnementhouder en Parkeerder verschuldigde
kosten. Indien het verschuldigde Abonnementsgeld en de
kosten in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van
het Motorvoertuig hoger zijn dan de eventuele opbrengst van
het Motorvoertuig, dienen Abonnementhouder en Parkeerder
al deze kosten hoofdelijk te voldoen aan Interparking.

9.
9.1.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

Versie 01062019

Aansprakelijkheid
Het Abonnement omvat geen bewaking. Interparking sluit elke
aansprakelijkheid uit, onder andere voor beschadiging, diefstal
en verlies aan/van het Motorvoertuig en andere eigendommen
van Abonnementhouder, Parkeerder of inzittenden van het
Motorvoertuig, alsmede ter zake van lichamelijk letsel direct of
indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de
Parkeeraccommodatie, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van Interparking. Voor het ontstaan van
enige aansprakelijkheid van Interparking is vereist dat binnen
twee weken na het ontstaan van de schade, deze schade
Schriftelijk of via het klachtenformulier (www.interparking.nl)
aan Interparking wordt gemeld. Op grond van de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
mogen
bepaalde
gegevens slechts voor een beperkte periode worden bewaard.
Mede om deze reden worden na voornoemde klachttermijn
geen meldingen meer in behandeling genomen.
Interparking is niet gehouden enige schade te vergoeden
indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder
geval worden verstaan een van de wil van Interparking
onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de
nakoming van de verplichtingen uit het Abonnement
redelijkerwijs door Abonnementhouder niet meer van
Interparking kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder
geval begrepen werkstakingen, brand, storm, overstromingen,
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
Privacy, persoonsgegevens
Interparking draagt er zorg voor dat zij de persoonsgegevens
van Abonnementhouder verwerkt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving. Op de Website
(https://www.interparking.nl/nl-NL/Privacy/) staat duidelijk
vermeld welke persoonsgegevens Interparking verwerkt en
welke waarborgen zij daarbij in acht neemt.
In de Parkeeraccommodatie, onder meer bij de in-/uitrit en bij
de betaalautomaten, vindt er ter bestrijding van strafrechtelijke
misdrijven en overtredingen videoregistratie plaats. De
beelden worden uiterlijk na verloop van de maximale wettelijke
bewaartermijn gewist, indien het Parkeergeld is voldaan en er
geen strafrechtelijke overtredingen en misdrijven zijn
geregistreerd. De beelden kunnen worden verstrekt aan een
bevoegd orgaan dat belast is met de bestrijding van
strafrechtelijke misdrijven en overtredingen in de
Parkeeraccommodatie.
Bij het gebruik van de Parkeeraccommodatie kan gebruik
worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het
kenteken bij het in-/oprijden worden geregistreerd in het PMS.
Het kenteken kan onder meer worden geregistreerd om
voertuigen terug te kunnen vinden, automatisch toegang te
verschaffen en strafrechtelijke misdrijven en overtredingen te
bestrijden. Nadat het voertuig de Parkeerfaciliteit heeft
verlaten, wordt het kenteken uiterlijk binnen de maximale
wettelijke bewaartermijn gewist, indien het Parkeergeld is
voldaan en bij de kentekenherkenning geen strafrechtelijke
overtredingen en misdrijven zijn geregistreerd. Kentekengegevens kunnen worden verstrekt aan een bevoegd orgaan
dat belast is met de bestrijding van strafrechtelijke misdrijven
en overtredingen in de Parkeeraccommodatie.
Overige bepalingen
Het is Abonnementhouder niet toegestaan (rechten die
voortvloeien uit) het Abonnement zonder voorafgaande
Schriftelijke toestemming van Interparking aan derden en/of
Parkeerder over te dragen of in gebruik te geven. Het
Abonnement geldt uitsluitend voor het bij het afsluiten van het
Abonnement opgegeven Motorvoertuig.
Op eerste verzoek moet Abonnementhouder aan Interparking
bekendmaken welke Parkeerder van welk Toegangsbewijs
gebruikmaakt.
Voor zover afspraken niet door een bevoegde vertegenwoordiger van Interparking Schriftelijk zijn bevestigd, binden
Pagina 3 van 4

ALGEMENE VOORWAARDEN
behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

afspraken gemaakt door medewerkers zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid van Interparking, Interparking niet.
Interparking is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking
of op een latere in de bekendmaking vermelde datum in
werking. Mocht Abonnementhouder niet wensen in te stemmen
met een wijziging, dan kan Abonnementhouder het
Abonnement Schriftelijk door opzegging beëindigen binnen
twee weken nadat de wijziging door Interparking bekend is
gemaakt, tegen de datum waarop de wijziging ingaat.
Voor zover enig beding (partieel) nietig, vernietigbaar of niet
van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in
een geldig beding dat zo veel mogelijk recht doet aan de
strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing
gelaten beding.
Op het Abonnement en de Voorwaarden is Nederlands recht
van toepassing. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd
kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband
houden met het Abonnement en/of deze Voorwaarden.
Alle Schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder
begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met het
Abonnement of deze Voorwaarden, dienen te worden
gezonden aan Interparking.
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Voor zover Abonnementhouder een natuurlijke persoon is, die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de
artikelen 3.9 (tweede volzin), 5.3 (eerste volzin), 7.5 (laatste
volzin), 8.2, 8.4, 9.1 (tweede volzin), 11.5 en 11.6 niet van
toepassing en geldt in plaats daarvan de relevante regeling in
het Burgerlijk Wetboek.

12.
12.1.

Aanvullende bepaling voor Bewonersabonnement (G)
Aanvragen voor een Bewonersabonnement (G) worden
uitsluitend gehonoreerd indien de (beoogde) Abonnementhouder bij de aanvraag een bewijs van de Gemeente
meestuurt waaruit blijkt dat diegene woonachtig is in het
gebouw ten behoeve waarvan het Bewonersabonnement kan
worden verleend. Daarnaast is voor een aantal
Parkeeraccommodaties vereist dat meegestuurd wordt een
koop-of huurcontract betreffende een woning in het gebouw
ten behoeve waarvan het Bewonersabonnement kan worden
verleend. Op de website wordt aangegeven indien een
dergelijk contract moet worden meegestuurd.
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