Algemene
Voorwaarden voor het
gebruik van parkeerruimte op het
terrein van de luchthaven Düsseldorf
Preambule:
De navolgende Algemene Voorwaarden, Parkeervoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden
voor het gebruik van de parkeerruimte op het terrein van de luchthaven Düsseldorf worden
gemeenschappelijk gebruikt door beide aanbieders van parkeerruimte, die momenteel op
de luchthaven Düsseldorf werkzaam zijn.
Deze gelden voor het gebruik van de parkeerterreinen:
-

First Class parkeren

als door
SITA Airport IT GmbH, Parsevalstr. 7a, 40468 Düsseldorf,
handelend onder het merk "Parkvogel", vastgesteld, die bij het gebruik van de voornoemde
parkeerterreinen ook enige contractpartner van de betreffende parkeerklant/huurder zal
zijn.
Bij gebruik van de
-

-

overige aangegeven parkeerterreinen op het terrein van de luchthaven
Düsseldorf (met uitzondering van de individuele parkeerplaatsen en
bedrijfsparkeergarages van Airport City), met inbegrip van
de via het online boekingssysteem te boeken parkeervakken van het
parkeerterrein parkeerplaats Messe P1,

gelden deze Algemene Voorwaarden als door
Flughafen Düsseldorf GmbH
Flughafenstr. 105
40474 Düsseldorf
telefoon: +49 (0) 211/421-0
telefax: +49 (0) 211/421-6666
vertegenwoordigd door de directeuren Thomas Schnalke (voorzitter van het bestuur)
en Michael Hanné
vastgesteld, die bij het gebruik van deze overige parkeerterreinen enige contractpartner
van de betreffende parkeerklant/huurder zal zijn.
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Beide aanbieders van parkeerruimte worden hieronder samen "verhuurder" genoemd.
Afhankelijk van het gebruikte parkeerterrein geldt deze benaming echter altijd alleen voor
de uit het bovenstaande voortvloeiende aanbieder van parkeerruimte, d.w.z. of voor
Flughafen Düsseldorf GmbH of voor SITA Airport IT GmbH.
Het boekingssysteem voor parkeerplaatsen en het gebruik van de door de verhuurder
aangeboden diensten zijn aan de navolgende bepalingen onderworpen. Maatgevend is de
telkens op het boekingstijdstip geldende versie.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen bij contractsluiting via het boekingssysteem voor
parkeerplaatsen en te allen tijde via https://www.dus.com/nl-nl/parkeren/informatie worden
opgeroepen en opgeslagen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld als volgt: In paragraaf A. worden de
algemene online contractvoorwaarden beschreven voor de boeking van parkeervakken via
het online boekingssysteem. Paragraaf B. bevat de Algemene Parkeervoorwaarden met
inbegrip van de bepalingen uit de huurovereenkomst. Paragraaf C. bevat de Algemene
Gebruiksvoorwaarden. Paragraaf D. regelt aanvullende Bijzondere Voorwaarden voor de
reservering van parkeervakken en voor de boeking en het gebruik van de parkeervakken
op de parkeerplaats P1.

Algemene online contractvoorwaarden
Boekingsprocedure
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Via de website www.dus.com wordt er een online boekingssysteem ter beschikking
gesteld voor het gebruik van de parkeerruimte op het terrein van de luchthaven
Düsseldorf. Via dit systeem kunnen er voor het boeken van parkeerplaatsen de
gewenste datum en het tijdstip van aankomst en vertrek evenals optioneel een
kortingscode en de reden voor de reis worden ingevoerd.
In overeenstemming met de gemaakte keuze ontvangt de klant een aanbod van
aanwezige parkeermogelijkheden met vermelding van de parkeerzone, de afstand
naar de terminal (ongeveer) en de prijs (incl. btw, excl. reserveringskosten).
De klant kan de boeking als reeds geregistreerde klant of als nieuwe klant afsluiten.
Als nieuwe klant moeten er in een volgende stap de persoonlijke gegevens (naam,
adres, e-mailadres, contactgegevens) worden ingevoerd. Nieuwe klanten hebben
daarbij de mogelijkheid om met vermelding van een gebruikersnaam en een
wachtwoord een nieuwe klantaccount aan te maken. Vindt de boeking als reeds
geregistreerde en ingelogde klant plaats, dan worden de persoonlijke gegevens van
het klantaccount in het boekingsvenster overgenomen.
Het is mogelijk om de boeking met automatische incasso/EC-kaart (alleen van Duitse
bankrekeningen) of creditkaart te betalen. In overeenstemming met de gekozen
betaalwijze dient er informatie over de betaalmiddelen te worden ingevoerd. Voor
betaling met automatische incasso/EC-kaart wordt de Flughafen Düsseldorf GmbH
door de klant gemachtigd tot afschrijving (automatische afschrijving).
Als bewijs van het recht tot inrijden dient het aangegeven betaalmiddel (EC-kaart of
creditkaart als "inrijkaart"). De klant heeft de mogelijkheid om een afwijkende inrijkaart
aan te geven. In afwijking daarvan is voor het gebruik van de parkeerplaats "Messe
P1" geen inrijkaart vereist. Voor details hieromtrent, zie beneden paragraaf DI.3.
Voor het afsluiten van de boeking ontvangt de klant een overzicht van zijn keuze en de
door hem ingevoerde persoonlijke gegevens en betaalgegevens. Om de boeking af te
sluiten is het vereist dat de klant kennis neemt van deze Algemene Voorwaarden en
Parkeervoorwaarden, de bepalingen inzake gegevensbescherming evenals de
verwijzing naar het online platform voor geschillenbeslechting van de EU, en dat hij
zich akkoord verklaard met de geldigheid ervan door dit aan te vinken.
De boeking wordt afgesloten door het online formulier te verzenden door te klikken op
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8.

de button "Nu reserveren".
De klant heeft de mogelijkheid om zijn gegevens te allen tijde tot aan het verzenden
van het online contractformulier te corrigeren door vooruit en terug te navigeren tussen
de afzonderlijke stappen.

Nadere informatie over de online boeking van parkeerplaatsen vindt u hier en in de rubriek
"FAQ" (veelgestelde vragen) op https://www.dus.com/nl-nl/faq.
Bij vragen en technische problemen in verband met de online boeking staan wij
telefonisch tot uw beschikking onder +49 (0) 211 421 - 25 500.
Contractsluiting
1.

2.
3.

4.

Aan de beschikbaarstelling van het online boekingssysteem is geen juridisch bindende
aanbieding van de verhuurder verbonden, maar slechts de vrijblijvende uitnodiging
aan de klant om aan de verhuurder een aanbod te doen voor het afsluiten van een
reserverings- of huurovereenkomst voor parkeervakken.
Door het online contractformulier te verzenden doet de klant een bindend aanbod voor
het afsluiten van een parkeervak-huurovereenkomst.
Dit aanbod wordt aanvaard door de bevestiging van de verhuurder, die onmiddellijk na
het doen van het aanbod plaatsvindt (contractbevestiging). De bevestiging wordt
elektronisch verstuurd naar het door de klant aangegeven e-mailadres. De
bevestigings-e-mail bevat informaties over de boeking en rekening. Belangrijk: De
klant verplicht zich om zijn postingang evenals eventuele spam-postvakken te
controleren of de bevestiging binnengekomen is. Mocht de klant de bevestiging niet
hebben ontvangen, neemt hij onmiddellijk contact op met de boven vermelde
contactgegevens.
Door aanvaarding van het aanbod komt er een huurovereenkomst tussen de klant en
de verhuurder tot stand, met de inhoud van en in overeenstemming met deze
voorwaarden.

B. Algemene Parkeervoorwaarden
De volgende Algemene Parkeervoorwaarden gelden voor de online boeking van
parkeerplaatsen (zie boven paragraaf A.), tenzij de Bijzondere Voorwaarden voor het
boeken en het gebruik van de parkeervakken op de parkeerplaats Messe P1 (paragraaf
D.) afwijkende regels bevatten voor de daar beschreven toepassingsgevallen.
Huurovereenkomst
1.

Door het sluiten van een huurovereenkomst voor parkeervakken door middel van de
contractbevestiging is de verhuurder verplicht om aan de huurder tegen betaling van
de in de contractbevestiging genoemde huurprijs (parkeertarief) een parkeervak in
gebruik te geven in de in de contractbevestiging bepaalde parkeervoorziening voor de
in de contractbevestiging bepaalde parkeerduur (huurperiode). Tijdens de huurperiode
is de huurder gerechtigd om de parkeervoorziening eenmalig in en uit te rijden (geen
langdurige huurovereenkomst). Er bestaat geen recht op een bepaald parkeervak in
de in de contractbevestiging genoemde parkeervoorziening.

2.

Bewaking, toezicht, bewaring en verzekeringsdekking zijn geen onderwerp van de
huurovereenkomst. Ook wanneer er in de parkeervoorziening personeel aanwezig is
of de parkeerruimte met optisch-elektronische apparatuur wordt bewaakt
(videobewaking), is hieraan geen overname van de zorg of aansprakelijkheid
3

verbonden, in het bijzonder niet in geval van diefstal of beschadiging door andere
huurders
of
door
derden.
Bij
videobewaking
is
de
verhuurder
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 AGV (voor naam en adres, zie
preambule).
3.

De huurder is verplicht om vóór het verlaten van de parkeervoorziening duidelijk
herkenbare schade te melden bij het personeel dat verantwoordelijk is voor de
parkeervoorziening en, indien nodig, via de alarmknop moet worden opgeroepen, en
hij is verplicht om het personeel de gelegenheid te geven het voertuig grondig te
inspecteren. Mocht dit de huurder bij wijze van uitzondering niet mogelijk zijn of indien
dit niet van hem kan worden verwacht, dient hij dit uiterlijk 14 dagen na het optreden
van de schade schriftelijk aan de verhuurder onder het in de preambule genoemde
adres te melden. Bij niet duidelijk herkenbare schade dient de melding schriftelijk
binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade te geschieden (uitsluitingstermijn).

4.

Indien de huurder inbreuk pleegt op zijn meldingsplicht conform het vorige lid, zijn alle
schadevergoedingsclaims van de huurder tegenover de verhuurder uitgesloten, tenzij
de inbreuk niet aan de huurder kan worden tegengeworpen. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt niet, wanneer de huurder persoonlijk letsel heeft opgelopen of
de verhuurder de schade door grove nalatigheid of opzettelijk heeft veroorzaakt.
Huurprijs/parkeer- en reserveringstarief

1.

2.

3.

4.

5.

De huurprijs ("parkeertarief") wordt bepaald op grond van de verblijfsduur tussen het
in- en uitrijden van een voertuig in resp. uit de parkeervoorziening ("huurperiode")
resp. de in de contractbevestiging aangegeven huurperiode. Het parkeertarief dient te
worden betaald volgens de bij het inrijden van het voertuig geldende prijslijst, die ter
plaatse is opgehangen, of volgens de contractbevestiging.
Het op het boekingsscherm aangegeven parkeertarief dient bij producten met de
betaalwijze "vooruitbetaling" onmiddellijk per creditkaart of elektronische incasso te
worden betaald. Een vergoeding van het parkeertarief voor het geval dat de klant het
gehuurde parkeervak niet gebruikt, is slechts volgens de op dat moment geldende
wettelijke bepalingen (momenteel: § 537 Duits Burgerlijk Wetboek) mogelijk en voor
het overige uitgesloten. Een vergoeding van het parkeertarief is uitgesloten, wanneer
de klant de parkeervoorziening voor afloop van de in de contractbevestiging
aangegeven huurperiode uitrijdt.
Bij producten met de betaalwijze "Betaling bij uitrijden" dient het parkeertarief bij het
uitrijden op de uitritterminal met de toegangskaart (creditkaart, EC-kaart) te worden
betaald, die tijdens de reservering voor het inrijden werden aangegeven. Bij het
gebruik van een barcode voor het inrijden kan een willekeurige credit- of EC-kaart
worden gebruikt. Wanneer de klant voor het inrijden een inrijkaart (parkeerticket)
gebruikt (vgl. hieronder paragraaf B. VI., nr. 1 en 2), dient het parkeertarief vóór het
uitrijden aan de betaalautomaat of op vertoon van de inrijkaart in de
parkeerservicecentrale ter plaatse te worden betaald.
Voor reserveringen waaraan kosten zijn verbonden, moeten de op het reserverings/boekingsscherm
aangegeven
reserveringskosten
onmiddellijk
bij
de
boeking/reservering per creditcard of elektronische incasso worden voldaan.
Een vergoeding van de reserveringskosten is uitgesloten, in het bijzonder ook voor het
geval dat de klant geen gebruik maakt van de reservering of van het parkeervak of niet
binnen de reserverings-/huurperiode de parkeervoorziening binnenrijdt.
Parkeerduur, maximale parkeerduur, opzegging, gebruiksvergoeding

1.

De overeenkomst eindigt na afloop van de huurperiode, tenzij de overeenkomst vooraf
zonder opzegtermijn werd opgezegd of tenzij iets anders uitdrukkelijk is
overeengekomen. Een regelmatige opzegging van de huurovereenkomst is voor de
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2.

3.

4.

5.

6.

huurperiode uitgesloten.
De maximale parkeerduur bedraagt 6 weken. De huurder is verplicht om het
geparkeerde voertuig na beëindiging van de overeenkomst resp. na afloop van de
maximale parkeerduur onverwijld uit de parkeervoorziening te verwijderen en nietbetaalde parkeerkosten te voldoen. Wanneer de huurder zijn ontruimingsplicht niet
nakomt, is de verhuurder, na voorafgaand schriftelijk verzoek onder het stellen van
een redelijke termijn en onder dreiging van ontruiming, gerechtigd om het voertuig van
de huurder van de parkeervoorziening te verwijderen. De huurder draagt de kosten
van ontruiming, bewaring, tegeldemaking en opruiming, tenzij de achterwege gebleven
verwijdering niet aan de huurder kan worden tegengeworpen.
Indien de huurder zijn voertuig na afloop van de huurperiode resp. na afloop van de
maximale parkeerduur niet van de parkeervoorziening verwijdert, is de huurder voor
de tijd tot aan de verwijdering een gebruiksvergoeding verschuldigd ter hoogte van het
parkeertarief conform de bij het inrijden van het voertuig geldende prijslijst, die ter
plaatse van de parkeervoorziening is opgehangen.
De gebruiksvergoeding dient bij het uitrijden met de bij het inrijden gebruikte credit- of
EC-kaart te worden betaald. Werd er bij het inrijden een parkeerticket gebruikt, dient
het parkeertarief aan de betaalautomaat ter plaatse te worden betaald.
Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst om gewichtige redenen zonder
opzegtermijn op te zeggen. Er is met name sprake van een gewichtige reden voor de
verhuurder, wanneer de huurder ondanks een vermaning herhaaldelijk of nog steeds
in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden conform paragraaf C, tenzij de
overtreding niet aan de huurder kan worden tegengeworpen.
Bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden conform paragraaf C of andere
bezitsstoornissen is de verhuurder gerechtigd om het voertuig ten laste van de huurder
weg te laten slepen, voor zover er tussen het parkeren van het voertuig en de
opdrachtverlening aan het sleepbedrijf niet meer dan 8 uur zijn verstreken. Daarnaast
is de verhuurder bevoegd om het voertuig in geval van dringend gevaar van de
parkeervoorziening te verwijderen.
Aansprakelijkheid van de verhuurder

1.

2.

3.

Tijdens de duur van de huurovereenkomst is de verhuurder aansprakelijk voor schade
die aantoonbaar en toerekenbaar door plichtsverzuim van de verhuurder, van haar
medewerkers of lasthebbers werd veroorzaakt. De verhuurder is dientengevolge niet
aansprakelijk voor schade waarvoor uitsluitend natuurverschijnselen, andere huurders
of overige derden verantwoordelijk zijn of die in het bijzonder ten gevolge van diefstal
of door beschadigingen van het voertuig zijn ontstaan.
De verhuurder is slechts aansprakelijk voor opzettelijk plichtsverzuim of voor
plichtsverzuim op grond van grove nalatigheid, voor zover hieronder niet anders is
bepaald. Bij eenvoudige nalatigheid is de verhuurder slechts dan aansprakelijk,
wanneer er sprake is van een letsel aan lijf, leven of gezondheid dat veroorzaakt werd
door een toerekenbaar plichtsverzuim (persoonlijk letsel), of van een inbreuk op
belangrijke contractuele verplichtingen die in wezen pas kunnen worden nagekomen,
indien de overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd, en op de nakoming waarvan
de huurder vertrouwt en mag vertrouwen.
Voor zover de aansprakelijkheid van de verhuurder is uitgesloten of beperkt, geldt dit
ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers
en hulppersonen van de verhuurder in verband met de huurovereenkomst.
Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is aansprakelijk voor alle toerekenbaar door hemzelf, zijn medewerkers, zijn
lasthebbers of zijn begeleiders aan de verhuurder of aan derden toegebrachte schade.
Bovendien is hij aansprakelijk voor toerekenbaar tot stand gebrachte verontreinigingen en
beschadigingen van de parkeervoorziening. Een verdergaande wettelijke aansprakelijkheid
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van de huurder blijft hiervan onverlet.
Toegangsmedium
1.

2.

3.

Voor het inrijden en uitrijden in en uit de parkeervoorziening dient de huurder de
betreffende credit- of EC-kaart die voor de boeking werd gebruikt, in de inrit- resp.
uitritterminal te steken of de ter beschikking gestelde barcode te gebruiken.
Indien het gebruik van de credit- of EC-kaart (toegangskaart) of van de ter beschikking
gestelde barcode om technische redenen niet mogelijk is, dient de klant ter plaatse
een inrijkaart (parkeerticket) te trekken, die hij tijdens het inrijden in de inritterminal
dient te steken en die vóór het uitrijden aan de betaalautomaat dient te worden
betaald. Tegenover de verhuurder heeft de betreffende houder van het
toegangsmedium (toegangs-/inrijkaart) het recht om het voertuig en het gehuurde
parkeervak te gebruiken. De verhuurder is gerechtigd, echter niet verplicht, om dit
recht te controleren. Indien het toegangsmedium niet wordt geaccepteerd, dient de
hulpknop van de inritterminal te worden ingedrukt. Bij het uitrijden steekt de huurder
het toegangsmedium in de uitritterminal. Bij het hiertoe geautoriseerde kassapersoneel
mogen betalingen alleen worden gedaan, wanneer een betaling met de toegangskaart
om technische redenen niet mogelijk is. Bij betaling bij het kassapersoneel ontvangt de
huurder een kwitantie, waarop de naam van de kassier, het betaalde bedrag en de
datum dienen te worden vermeld.
Wanneer de huurder tijdens het uitrijden niet het hiervoor volgens nummer 2 bestemde
toegangsmedium gebruikt, dient de huurder een forfaitaire onkostenvergoeding ter
hoogte van één dagparkeertarief aan de verhuurder te betalen, tenzij dit niet aan de
huurder kan worden tegengeworpen of tenzij hij aantoont dat er geen of minder
onkosten
dan
het
forfaitaire
bedrag
zijn
gemaakt;
verdergaande
schadevergoedingsclaims blijven hiervan onverlet. Onafhankelijk van de schade- en
onkostenvergoeding dient de huurder het voor de huurperiode verschuldigde
parkeertarief te betalen.
Toepasselijk recht, forumkeuze, vertalingen

1.
2.

3.

4.

C.
1.
2.

3.

Wanneer de huurder consument is, gelden de dwingende voorschriften van het recht
waar de huurder zijn gewone verblijfplaats heeft.
Buiten het bereik van de normen voor de consumentenbescherming / voor het overige
is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van het
internationaal privaatrecht.
Wanneer de huurder koopman is, zullen alle geschillen onder welke titel ook aan de
rechter op de plaats van vestiging van de verhuurder, derhalve Düsseldorf, worden
voorgelegd, tenzij er wettelijk dwingend een andere forumkeuze is voorgeschreven.
In geval van de vertaling van deze Algemene Voorwaarden blijft uitsluitend de Duitse
versie juridisch bindend.

Algemene Gebruiksvoorwaarden
Het voertuig kan slechts tijdens de ter plaatse opgehangen of anderszins bekend
gemaakte openingstijden worden geparkeerd en opgehaald.
De huurder is gerechtigd om in de parkeervoorziening personenauto´s zonder
aanhangwagen te parkeren (voertuigen). Motorfietsen mogen slechts worden
geparkeerd, wanneer dit door een dienovereenkomstig aanwijzingsbord uitdrukkelijk is
toegestaan. Voorwaarde voor het recht om te parkeren is steeds dat het geparkeerde
voertuig WA-verzekerd is, van een ambtelijk kenteken (§ 23 StVZO (Duitse regeling
inzake de toelating van motorvoertuigen)) en van een geldige ambtelijke
keuringsstikker (bijv. TÜV) is voorzien.
Voertuigen mogen slechts binnen de gemarkeerde parkeervakken worden geparkeerd,
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4.
5.

en wel één voertuig per parkeervak. Het achteruit inparkeren is niet toegestaan.
Wanneer er ter plaatse instructiepersoneel aanwezig is, dient de huurder op de hem
toegewezen plek te parkeren. Indien parkeervakken aan huurders met een bijzondere
bevoegdheid zijn voorbehouden (bijv. langparkeerders, gehandicapten), dan dient de
huurder deze bevoegdheid op verzoek aan te tonen.
Het voertuig mag binnen de parkeervoorziening maximaal stapvoets rijden.
Het volgende is in de parkeervoorziening niet toegestaan:

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
6.

–
het parkeren van aanhangwagens;
–
het
niet-toegestane
parkeren
van
voertuigen
buiten
de
parkeervakmarkeringen evenals bijv. op en bij de rijbaan, in twee parkeervakken,
voor nooduitgangen, op gehandicaptenparkeerplaatsen, op als gereserveerd
gemarkeerde parkeerplaatsen of in gearceerde vakken;
de opslag van brandstoffen en ontvlambare voorwerpen evenals lege
brandstofreservoirs;
het onnodig laten draaien van motoren;
–
overlast in de buurt door uitlaatgassen en geluiden, met name door het lang
laten draaien of uitproberen van de motor en door te toeteren;
het parkeren van voertuigen met lekke tank, motor, beschadigd olie-, koelwater-,
aircoreservoir en carburateur of met beschadigingen die het gebruik van de
parkeervoorziening in gevaar brengen, resp. in anderszins verkeersonveilige
toestand;
–
het tanken van het voertuig;
het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet uitsluitend in verband staat
met het parkeren van een voertuig, met name het kamperen;
de reparatie of het onderhoud van voertuigen;
de verontreiniging van de parkeervoorziening, met name door de reiniging van het
voertuig, het aftappen van koelvloeistof, brandstof of olie;
het lopen op de rijbanen, met inbegrip van de in- en uitritten, behalve als er geen
stoep of vluchtstrook aanwezig is;
roken en gebruik van vuur;
het rijden met fietsen, bromfietsen, skeelers, skateboards en andere voertuigen of
apparaten evenals het neerzetten ervan in de parkeervoorziening;
het uitdelen van reclamemateriaal.

De huurder dient bovendien de instructies van het personeel op te volgen evenals de
verkeerstekens en aanwijzingsborden ter plaatse in acht te nemen. Voor het overige
zijn het luchthavengebruiksreglement en de bepalingen van de Duitse
Wegenverkeerswet van dienovereenkomstige toepassing.

D. Bijzondere Voorwaarden voor de boeking en het gebruik van de
parkeervakken op parkeerplaats Messe P1
Deze Bijzondere Voorwaarden gelden voor de boeking en het gebruik van de
parkeervakken op de parkeerplaats Messe P1 via het online boekingssysteem op de
website www.dus.com. Voor zover deze Bijzondere Voorwaarden afwijken van de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Bijzondere Voorwaarden.
Voor het overige blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
ongewijzigd van kracht.
1.

2.

In aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden (paragraaf C) mag in deze
parkeervoorziening slechts met personenauto´s met een lengte van maximaal 5,00 m
en een hoogte van maximaal 2,20 m worden gereden.
In afwijking van paragraaf B., II., nr. 3 bedraagt de maximale parkeerduur de in de
boekingsbevestiging genoemde periode.
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3.

In afwijking van paragraaf B., VI. dient niet de EC- of creditkaart van de huurder als
toegangsmedium voor het in- en uitrijden in en uit de parkeervoorziening. Als
toegangsbewijs dient de boekingsbevestiging, die de huurder met het afsluiten van de
online boeking per e-mail ontvangt (vgl. hiervoor paragraaf A., II., nr. 3). De huurder
dient de boekingsbevestiging uitgeprint op papier bij zich te dragen en bij het inrijden
in de parkeervoorziening ongevraagd aan het aanwezige personeel te tonen. Het
aanwezige
personeel
verleent
toegang
in
overeenstemming
met
de
boekingsbevestiging. De boekingsbevestiging dient tijdens de gehele parkeerduur van
buiten goed zichtbaar achter de voorruit te liggen.

Bijzondere bepalingen voor de reservering van een parkeerplek
Deze bijzondere bepalingen voor de reservering van een parkeerplek gelden voor het
gebruik van de parkerrruimte:
-

First Class parkeren

Zoals bij gebruik van de overige aangegeven parkeervakken op het terrein van de
luchthaven Düsseldorf (met uitzondering van de individuele parkeervakken en de
bedrijfsparkeergarages van Airport City).

I.

Reserveringsplicht – reserveringstijd

1.

Met het afsluiten van het reserveringscontract via de Contractbevestiging is
Verhuurder verplicht in de parkeergarage die in de Contractbevestiging wordt
genoemd, voor de klant een parkeerplek vrij te houden tot doel van het afsluiten van
een Huurcontract vol- gens de volgende paragrafen 2 - 3.
Verhuurder houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplek voor de duur van 1
uur vast, gerekend vanaf de inrijtijd die in de Contractbevestiging wordt genoemd
(Reserve- ringstijd). Als binnen de Reserveringstijd de klant niet in de parkeergarage
inrijdt, dan geldt de reservering als niet afgenomen. In dit geval zal de reservering
gewist worden en heeft Verhuurder het recht de parkeerplek aan anderen te
vergeven.
Met het inrijden in de parkeergarage komt tussen Verhuurder en de klant een
Huurcon- tract tot stand inzake een parkeerplek met de bepalingen volgens
paragraaf B I, II en III.

2.

3.

II. Huur
1.

Het Parkeergeld wordt bij producten met de betalingssoort "Betalen bij uitrijden" bij
het uitrij- den uit de parkeergarage aan de uitrijterminal volgens het parkeertarief
bepaald, welk par- keertarief op het tijdstip van inrijden geldt, en dient met de bij de
reservering opgegeven cre- ditcard of EC-card te worden betaald. Bij gebruik van
een barcode voor het inrijden kan een willekeurige credit- of EC-card worden
gebruikt. Indien de klant voor het inrijden een inrijkaart (Parkeerticket) gebruikt, moet
het Parkeergeld vóór het uitrijden aan de betaalautomaat of onder afgifte van een
inrijkaart ter plekke bij de parkeergarageservice worden voldaan.
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2.

Bij producten met de betalingssoort "Vooruitbetaling" dient het in het
boekingsformulier op internet opgegeven Parkeergeld direct per creditcard of
elektronische overschrijving te wor- den voldaan.

III. Omboeken
Omboekingen en wijzigingen achteraf van de reservering zijn volgens de hieronder
staande bepalingen in principe mogelijk, waarbij er niet meer kan worden geswitched
naar een ande- re verhurende contractpartner:
1. Een eenmalige omboeking is gratis. De reserveringskosten worden niet
geretourneerd. Om- boekingen zijn vanaf het tijdstip van het ontvangen van de
Contractbevestiging tot 24 uur voor de overeengekomen aanvang van de
parkeertijd mogelijk.
2. Bij omboekingen kan de nieuw gekozen aanvang van de parkeertijd tot 12
maanden na de oorspronkelijk overeengekomen aanvang van de parkeertijd
liggen.
3. Omboekingen naar een andere prijsklasse zijn mogelijk, voor zover het nieuw
gekozen par- keeraanbod van dezelfde betalingssoort ("Vooruitbetaling" of
"Betalen bij uitrijden") bevat als de oorspronkelijke boeking.
4. Omboekingen met een verlenging of een verkorting van de oorspronkelijk
geboekte parkeer- periode zijn eveneens mogelijk.
5. Bij omboekingen naar een duurdere prijsklasse of omboekingen met een
verlenging van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het prijsverschil
tussen de oorspronkelijk ge- boekte parkeeraanbod en de nieuwe in rekening
gebracht. Bij producten met de betalings- soort "Vooruitbetalen" of EC-card met
het afsluiten van de omboeking met het dienovereenkomstige prijsverschil belast.
Bij producten met de betalingssoort "Beta- len bij uitrijden" betaalt u het
Parkeergeld direct ter plekke aan de kassa per creditcard of EC-card (het
Parkeergeld wordt berekend op de daadwerkelijke parkeerduur en wordt berekend volgens de tarieven die ter plekke opgehangen zijn).
6. Bij omboekingen in een gunstigere prijsklasse of omboekingen met een
verkorting van de oorspronkelijk geboekte parkeerperiode wordt het verschil bij
producten met de betalings- soort "Vooruitbetalen" niet geretourneer.
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