ALGEMENE
PARKEERVOORWAARDEN
VOORHETPARKEERTERREIN
VAN HET
STADIONCOMPLEX
AAN HETSTADIONPLEIN
2 tlm 23,(8025CP)te ZWOLLE
Deze algemeneparkeervoorwaarden
zijn van toepassingop alle parkeerders,
voertuigenen fietsers
die gebruik maken van het parkeerterreinvan het Stadioncomplexte Zwolle als hierna
omschreven.
1. Beqripsomschriivinq
ParkeeÉerrein:Het terreinbehorendetot het Stadioncomplex
Zwolle,bestaandeuit een
parkeerterreinmet brjbehorenderuimten en voorzienIngen.
van het parkeerterrein
Eiqenaar:Eigenaaren/of beheerder/exploitant
en/of hun/zijn
vertegenwoordigers.
Parkeerder: degene die zich met een voertuigop het parkeerterreinvan het StadioncomplexZwolle
bevindt.
Abonnementhouder:degenedie een schriftelijke
overeenkomstmet de Eigenaaris aangegaan,dan
wel de medewerkervan degenedie een schriftelijke
overeenkomstis aangegaanmet de Eigenaar,
voor het gebruikvan een parkeerplaats
op het parkeerterrein.
Parkeerbewiis: Parkeerkaartdie bij de ingangvan het parkeerterreinaan de parkeerderwordt
abonnementof elk andermiddeldat gebruiktkan
afgegeven,uitrijkaart,eenmaligebetaalkaart,
worden om toegangtot het parkeerterreinte verkrijgen.
VoeÉuiq: voertuigals bedoeldin het ReglementVerkeersregelsen Verkeerstekens.
Parkeerqeld:Het bedragdat de parkeerderverschuldigdis voor het gebruikvan het parkeerterrein.
2 Parkeerovereenkomst
wordtgeachttot standte zijn gekomendoor het enkelefeit van
2.1 Een parkeerovereenkomst
houderschapvan een parkeerbewijs,dan wel door het enkelefeit van het gebruikvan het
parkeerterrein.
ter beschikking
wordteen willekeurigeplaatsop het parkeerterrein
2.2 Aande abonnementhouder
gesteld.
2.3 Tot verplichtingvan de eigenaarbehoortnietde bewakingvan het voertuiginclusiefpersoonlijke
eigendommenin het voertuig.
3 Parkeerbewiis
3.í Een voertuigwordt slechtstoegelatentot het parkeerterreinmet een geldig parkeerbewijs,c.q. na
het verrichtenvan een door de eigenaaraangegevenhandelingdie het mogelijkmaaktdat de
parkeerderhet verschuldigdeparkeergeldkan voldoen.
4 Parkeerqeld
4.í Het parkeergeldwordt berekendvolgensde eigenaarvastgesteldetarievenzoals deze bij de
in een schriftelijke
ingangof op het terreinstaanvermeld,dan wel zoals is overeengekomen
overeenkomsttot parkerenop basisvan een abonnement.
4.2 Het parkeergeldwordt berekendnaar de door Eigenaarvastgesteldetarieven,die op of bij de
parkeervoorziening
zijn aangegeven.Eigenaaris gerechtigdde tarievenbij nadereaankondigingte
w|Jzrgen.
is een bedragvan € 25,00 per
nietzijndeeen abonnementskaart,
4.3 Bij verliesvan de parkeerbewijs,
dag verschuldigd.
is een bedragvan € 50,00verschuldigd.
4.4 Bi verliesvan een abonnementskaart
5 Toeqanq:
aangeduidals betaalde
5.í Een voertuigwordt slechtstoegelatentot het parkeerterrein
van een voertuigzijndeeen fiets of
met uitzondering
voorzieningmet een geldigeparkeerkaart,
brommer.Elke geldige parkeerkaartgeeft het recht op het parkerenvan een voertuig.
zonderopgavevan
5.2 Eigenaarbehoudtzich het rechtvoor de toegangtot het parkeerterrein,
redenen,te weigeren.
(doen) verwijderenna
5.3 De parkeerderkan het voertuigslechtsvan de parkeervoorziening
na afgiftevan de parkeerkaart,
en/of na
voldoeningvan het parkeergelden het overigeverschuldigde,
handelingen.
overigedoor Eigenaarvoorgeschreven

5.4 De abonnementhouder
verschaftzich toegangtot de parkeeraccomodatie
met behulpvan een
toegangsbewijs
dat door de eigenaaraan de abonnementhouder
bij het aangaanvan de
overeenkomstter beschikkingwordtgesteld.Het toegangsbewijs
is voor de afgesprokentermijnin
bruikleenbij de abonnementhouder
en is niet overdraagbaar.
5.5 Het in- of uitrijdenvan voertuigenop het parkeerterrein
kan uitsluitendgeschiedentijdensde bij
het terreinaangegevenopeningstijden,
respectievelijk
in de gebruikersovereenkomst
tot parkeren
aangegeventijden.Indienbuitendeze tijdenhet parkeerterrein
wordtverlaten,geldteen boetetarief
van € 10,00per uur of een gedeeltedaarvan.De eigenaarsteltde openingstijden
vast.
5.6 De eigenaaris gerechtigdaan enig voertuigde toegang tot het parkeerterreinte weigeren indien
de eigenaardit met inachtneming
van redelijkheid
en billijkheidwenselijkacht.
5.7 De op het parkeerterreingeparkeerdevoertuigendienen aan dezelfdevoonrvaarden
te voldoenals
op de openbareweg geparkeerdevoertuigen.Op het parkeerterreinis ook de Wegenverkeersweten
het ReglementVerkeersregels
en Verkeerstekens
van toepassing,tenzijin deze algemene
parkeervoorwaarden
anderswordt bepaald.
5.8 In afivijkingvan, dan wel in aanvullingop het RW wordt bepaalddat:
a. betredenvan de parkeervoorzieningen
met of zondereen voertuigvoor eigenrisicovan
de parkeerdergeschiedt;
b. parkeerdershun voertuigop de parkeervoorziening
niet hardermogenlatenrijdendan
stapvoets,conform het hoofdstuk"woonerven"in het RW.
5.9 Op de parkeervoorzieningmogen motorvoertuigenworden geparkeerddie het gewichtvan 3500
kg te bovengaan.
5.í0 Fietsenen bromfietsendienen te worden geparkeerdop de daartoe bestemdeplaatsen,in
geen gevalop de parkeervoorziening.
5.11 Op het parkeerterrein
mogengeen aanhangwagens
en caravanswordengeparkeerd.
5.12 Een afwijkingvan deze algemeneparkeervoonruaarden
is slechtsvan krachtals de eigenaar
daarmeeuitdrukkelijk
schriftelijkheeftingestemd.
6.í De parkeerderverbindtzich:
a. het voertuigniet andersdan zorgvuldigbinneneen als zodaniggemarkeerdvrij parkeervak,
dan wel op een andere, op grond van artikel7 sub a aangegevenplaats,te parkeren;
geen reparatie-,onderhouds-,reinigings-,
b. op het parkeerterrein
sloop-of andere
werkzaamhedente (doen)verrichten,behoudensin gevalvan overmacht;
c. een voertuiganders dan op eigen kracht op het parkeerterreinte brengen,het daarop te
verplaatsenen van de parkeervoorziening
te verwijderen,behoudensin gevalvan overmacht;
d. de motorvan het voertuigop het parkeerterrein
niet onnodigte startenen/ofte laten
draaien;
e. een voertuigen/of bestanddelen
daarvanop het parkeerterrein
niette koop of te huur aan
te biedendan wel te verkopenof te verhuren;
f. in, aan of op het voertuigaanwezigezakenop het parkeerterrein
niette koop of te huur
aan te biedendan wel te verkopenof te verhuren;
g. op het parkeerterreingeen reclame-uitingenin welke vorm dan ook te doen of aan te
brengen,andersdan op basisvan een schriftelijke
overeenkomstmet de Eigenaar;
h. geen ontplofbare,ontvlambareof anderszinsgevaarlijkeen/of schadelijkestoffenop het
parkeerterrein
aan te brengendan wel daar aanwezigte hebben,uitgezonderdmotorbrandstof
in
het daarvoorbestemde,deugdelijkafgesloten,normalebrandstofreservoir
van het voertuig.
7.'l De parkeerderverbindtzich:
gegevendoor of namensdaartoeaangewezenmedewerkersvan Eigenaarterstond
a. aanwijzingen,
en stiptop te volgen;
b. aanwijzingenter plaatsteaangegevenmiddelsborden,postersof anderszinsterstond
en stiptop te volgen;
c. zodanig te gedragendat de afwikkelingvan het verkeerop en/of bij het parkeerterreinniet
wordt gehinderden de veiligheidvan het verkeer niet in gevaarwordt gebracht;
d. op eerste aanwijzingvan de daartoedoor of namensaangewezenmedewerkersvan Eigenaarhet
door het te parkerenof geparkeerdevoertuigen/of de in, aan of op het voertuig
aanwezigezakente verwijderenen/ofte verplaatsen,indiendit naar het oordeelvan Eigenaar
noodzakelijkof wenselijkis in verbandmet:
aan het parkeerterrein,
dan wel
- de uitvoeringvan (onderhouds)werkzaamheden
dan wel
- de goedegang van zakenop het parkeerterrein,
- de openbareorde en/ofveiligheid.

e. Op de dagen dat er een thuiswedstrijdplaatsvindt van FC Zwolle,dient de parkeerderhet
parkeerterreinuiterlijk1 lz uur voor aanvangvan de wedstrijdte hebbenverlaten,op straffevan een
boete van € 250,00 per overtreding.lndien parkeerderde beschíkkingheeft over een toegangsbewijs
geldigis tijdensthuiswedstrijden
dat uitdrukkelijk
van FC Zwolleis deze bepalingnietvan toepassing.
8.í De parkeerderc.q. de eigenaarvan het voertuigis gehoudenalle schadete vergoedendie de
eigenaarlijdtdoor het geparkeerdevoertuig,dan welten gevolgevan het handelenof nalatenvan de
parkeerderof de van zijnentwegeaanwezigederden.
8.2 De parkeerderc.q. de eigenaarvan het voertuigvrijwaartde Eigenaarkrachtensdeze algemene
parkeervoorwaardenvoor vorderingenvan derden uit voornoemdefunctie.
9.1 Eigenaaris gerechtigd:
a. het voertuigop het parkeerterreinte (doen)verplaatsen,van het parkeerterreinte
(doen)venruijderen,
ermeeover openbareen nietopenbarewegente (doen)rijdenen de
kostenhiervanaan de parkeerderc.q. de eigenaarvan het voertuigin rekeningte brengen,
indiende parkeerderde bepalingenals omschrevenin deze algemeneparkeervoorwaarden
niet
naleeft;
b. het voertuigterugte houdenvoor al hetgeenEigenaarter zake van het voertuig,hetzijuit de
parkeerovereenkomst,hetzij uit andere hoofdete vorderenheeft van de parkeerder,in ieder geval
totdatnaar het oordeelvan de Eigenaardeugdelijkezekerheidis gesteldvoor de voldoeningvan het
is het normale
verschuldigde.
Voor het verdereverblijfvan het voertuigop de parkeervoorziening
parkeergeldverschuldigd.
waarschuwingof aanwijzingals bedoeldin
c. het voertuigzondervoorafgaandeaankondiging,
te (doen)verplaatsen,van de
op het parkeerterrein
deze algemeneparkeervoorwaarden,
parkeervoorziening
te (doen)verwijderen,en ermeeover openbareen niet openbarewegen te (doen)
rijden,ingevalvan ernstiggevaarof hinder;
na beëindigingvan de
op het parkeerterrein
d. de zakendie blijkente zijn achtergebleven
parkeerovereenkomst
zonderdaarmeeverplichtte zijn om deze zaken
te (doen)verwijderen,
te (doen) bewaren.Eigenaaris gerechtigdde kostenvan het verwijderen
van genoemdezaken aan de parkeerderc.q. de eigenaarvan het voertuigin rekeningte
brengen.
9.2 Afwijkingvan deze regelsin individuelesituatieskan Eigenaarnietwordentegengeworpen.
voor schadeveroorzaaktdoor of als gevolg
10.í Eigenaaris niet aansprakelijk
gladheidvan wegen,
of enig ander natuurgeweld,
van aanrijdingen,brand,ontploffing,storm/bliksem
het onvoorzienuitstromenof niet wegstromenvan water of stoom uit aan- of afuoerleidingenof van
Eigenaaris
grond-en rioolwater,dan wel door storingenin de openbareelektriciteitsvoorziening.
voor schadeveroorzaaktdoor of als gevolgvan joyriding,vandalisme,rellenof
evenminaansprakelijk
andere schade door derden toegebrachtaan parkeerderof haarlzrynvoertuig.
10.2 IndienEigenaarbehulpzaamis bij het opsporenvan de oorzaakvan enigeschadeof op enigerlei
voort.
anderewijze behulpzaamis, vloeitdaaruitgeen erkenningvan aansprakelijkheid
of die anderszins
1í.1 Alle geschillendie ontstaannaar aanleidingvan een parkeerovereenkomst
verband houden met de aanwezigheidvan personenen/of zaken op het parkeerterrein,zullen bij
aan het oordeelvan de bevoegderechterter plaatse.
uitsluitingwordenondenivorpen
12.1 Parkeerderverbindtzich kenniste nemenvan deze algemenebepalingenalvorenshet
parkeerterreinte betreden.
te
12.2 Eigenaarverbindtzich de parkeerderop het bestaanvan deze algemeneparkeervoorwaarden
wordtaan belangstellenden
ter hand
wijzen,Een exemplaarvan deze algemeneparkeervoonruaarden
gesteld als dit redelijkerwijsmogelijkis. Op verzoekwordt deze toegezonden.
bij nadereaankondigingte wijzigen.
12.3 Eigenaaris gerechtigddeze algemeneparkeervoonruaarden
í3. Alle mededelingenaan Eigenaarter zake van het parkerendienente wordengerichtaan de
beheerder,MichelsReal Estate8.V., Kanaaldijk100, 1121N2 Landsmeer.
zijn gedeponeerddoor StadionOntwikkelingZwolleBV bij de
Deze algemeneparkeervoonrvaarden
Kamervan Koophandelte Utrecht(MiddenNederland)

