Algemene Voorwaarden
voor het gebruik van de parkeergarages P1/P2/P4/P5 en de parkeerterreinen P3/P6/P7
Vorm van overeenkomst en aansprakelijkheid
1.

Elke keer als een voertuig wordt geparkeerd, komt er tussen de parkeerder (Huurder) en de
Flughafen Dortmund GmbH (Verhuurder) een huurcontract tot stand over de van de Huurder
gewenste parkeerduur binnen de openingstijden en wel met inachtneming van deze voorwaarden.
Er bestaat geen aanspraak op het ter beschikking stellen van een bepaalde parkeerplaats.

2.

Dit contract heeft geen betrekking op de bewaking en bewaring van het geparkeerde voertuig. Het
gebruik van het parkeerterrein vindt plaats op eigen verantwoording. De Verhuurder is niet
verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van het voertuig. De Verhuurder is in geen geval
aansprakelijk voor schade die door andere huurders of derden wordt veroorzaakt.

3.

De Verhuurder zal de Huurder schadeloos stellen voor schade die aantoonbaar door zijn personeel
is veroorzaakt, echter onder voorwaarde dat er voor het verlaten van het parkeerterrein melding
wordt gemaakt van de schade en daarbij een parkeerbewijs kan worden voorgelegd.

4.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem zelf, zijn opdrachtnemers of zijn
begeleiders aan de Verhuurder of andere huurders wordt toegebracht. De Huurder is verplicht
dergelijke schade onmiddellijk bij de Verhuurder aan te geven.

Parkeerprijzen en parkeerduur
5.
De te betalen parkeerprijzen en de toegestane parkeerduur zijn aangegeven op speciaal daarvoor
op het parkeerterrein geplaatste borden of aanplakbiljetten met tarieven. De betaling moet voor het
verlaten van het parkeerterrein aan de hiertoe opgestelde parkeerautomaten worden voldaan. Na
betaling dient de Huurder het parkeerterrein binnen maximaal 15 minuten te verlaten. De maximale
verblijfsduur is 3 maanden.
6.

De Huurder is ook dan verplicht tot betaling van de parkeerprijs als het parkeerterrein zonder
toestemming van de Verhuurder of op andere wijze onbevoegd is gebruikt.

7.

Voor alle vorderingen die voortkomen uit het huurcontract en het gebruik van het parkeerterrein
heeft de Verhuurder recht van retentie en een wettelijk pandrecht op het geparkeerde voertuig en
de daarbijbehorende accessoires.

8.

Het huurcontract eindigt met de verwijdering van het voertuig van het parkeerterrein.

9.

De Verhuurder kan op kosten en verantwoording van de Huurder het voertuig van het
parkeerterrein laten verwijderen als
a)
de vereiste betaling van het parkeergeld wordt geweigerd,
b)
het geparkeerde voertuig door een lekke tank of carburateur of door andere gebreken het
gebruik van het parkeerterrein in gevaar brengt,
c)
het voertuig geen geldig kentekenbewijs heeft of tijdens de parkeerduur door de betreffende
overheidsinstanties uit het verkeer wordt genomen.
Als een voertuig na de maximale parkeerduur klaarblijkelijk continu definitief werd achtergelaten,
kan de verhuurder het voertuig op kosten van de houder laten verwijderen en exploiteren.

10.

Parkeertegoedbonnen kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Eventueel resttegoed verfalt
automatisch en wordt niet uitbetaald of gecrediteerd.

11.

Bij verlies van het parkeerbewijs moet een vergoeding van 120,00 € (parkeergarages P1 / P2 / P4 /
P5) resp. 80,00 € (parkeerterreinen P3 / P6 / P7) worden betaald.

Parkeren en afhalen
12. Het voertuig mag uitsluitend binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen worden geparkeerd. De
Huurder dient zijn voertuig zodanig te plaatsen dat het onbelemmerde in- en uitparkeren en in- en
uitstappen op de aangrenzende parkeerplaatsen te allen tijde mogelijk is. Als de Huurder deze
regels niet opvolgt, heeft de Verhuurder het recht het foutief geparkeerde voertuig door geschikte
maatregelen op kosten van de Huurder in de voorgeschreven positie te brengen.

13.

De parkeerplaats wordt geacht op correcte wijze te zijn aangeboden, tenzij eventuele klachten
onmiddellijk aan de Verhuurder zijn gemeld.

14.

Het voertuig kan uitsluitend tijdens de d.m.v. borden/aanplakbiljetten bekend gemaakte
openingstijden worden geparkeerd en afgehaald.

15.

Als tijdens de duur van het contract een volledige ruiming en sluiting van het parkeerterrein
noodzakelijk is, dan eindigt het contract met de bekendgemaakte ruimingstermijn van het
parkeerterrein; een annulering is niet nodig. De Huurder heeft in dit geval recht op een
proportionele vergoeding van het niet gebruikte deel van de parkeerprijs.

Gebruik van het parkeerterrein
16. Om een geordend gebruik van het parkeerterrein te kunnen waarborgen, beschikt de Verhuurder
over het recht aanwijzingen te geven die door het door hem gemachtigde personeel worden
uitgevoerd.
17.

Het parkeerterrein en de daartoe behorende faciliteiten dienen voorzichtig en doelmatig te worden
gebruikt; schade en verontreiniging dienen te worden vermeden. De Huurder dient door hem
veroorzaakte verontreinigingen onmiddellijk te verwijderen.

18.

Het is niet toegestaan op het parkeerterrein reparaties uit te voeren, voertuigen te wassen en van
binnen te reinigen, koelwater, brandstof en olie uit te laten lopen.

19.

Het verblijf op het parkeerterrein is uitsluitend toegestaan voor het parkeren en afhalen van het
voertuig.

Verkeersregels – wettelijke voorschriften
20. Zowel voor het in- en uitrijden alsook voor het verkeer op het parkeerterrein gelden de wettelijke
verkeersregels, tenzij een afwijkende verkeersregeling op het parkeerterrein door borden is
aangegeven en een hieronder vastgelegde bijzondere bepaling van toepassing is.
21.

Op het parkeerterrein mag slechts stapvoets worden gereden.

22.

Zowel tijdens het in- en uitrijden alsook bij het in- en uitparkeren dient de Huurder de in het verkeer
vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen.

23.

Het geparkeerde voertuig dient zorgvuldig en volgens de op de openbare weg gebruikelijke
procedures te worden afgesloten.

24.

Alle relevante voorschriften en verboden m.b.t. het gebruik van parkeerterreinen dienen in acht te
worden genomen. Het is o.a. verboden:
a)
in parkeergarages te roken en vuur te gebruiken,
b)
brandstoffen, brandstofreservoirs en brandgevaarlijke voorwerpen te bewaren,
c)
de motor onnodig te laten lopen,
d)
voertuigen met lekke tank of carburateur te parkeren.

Plaats van handeling en bevoegde rechtbank
25. De plaats van handeling en de bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende
rechtsgeschillen is in Dortmund.
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