
ALGEMENE VOORWAARDEN AIRPORT INDOOR PARKING 

Versie november 2021 

1. Defini7es 

Aanvullende Diensten: De door Opdrachtgever geselecteerde aanvullende diensten 
als aangeboden door A.I.P. niet zijnde de Parkeerdienst. 

A.I.P.: Opdrachtnemer Fullservice Indoor Parking A4 B.V. handelend 
onder de naam Airport Indoor Parking gevesEgd te 
Roelofarendsveen en aldaar kantoorhoudende aan het (2371 
TV) Veenderveld 10, en ingeschreven onder nummer 
83680691 in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel.  

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en 
integraal deel uitmaken van de Parkeerovereenkomst. 

Balie: de balie in de ParkeeraccommodaEe waar Parkeerder de 
sleutel van het Motorvoertuig afgeeT bij aflevering van het 
Motorvoertuig. Dit is tevens de plek waar een ”ad-hoc” 
Parkeerovereenkomst kan worden overeengekomen.  

Consument: De Opdrachtgever die handelt voor doeleinden die buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsacEviteit vallen. 

Motorvoertuig:  Een voertuig als omschreven in de Wegenverkeerswet 1994. 

Opdrachtgever: De enEteit of natuurlijke persoon met wie A.I.P. de 
Parkeerovereenkomst aangaat. In de regel, in het bijzonder in 
gevallen waar het Consumenten betreT, staat in deze 
Algemene Voorwaarden de Opdrachtgever gelijk aan de 
Parkeerder (zoals hierna gedefinieerd). 

ParkeeraccommodaEe: De (overdekte) parkeeraccommodaEe van A.I.P. aan het 
Veenderveld 10 (2371 TV) te Roelofarendsveen die is bedoeld 
voor het parkeren van Motorvoertuigen, met bijbehorende 
terreinen en ruimten. 

Parkeergeld: Het bedrag dat de Opdrachtgever verschuldigd is aan A.I.P. 
voor de Parkeerdienst, welk bedrag wordt berekend volgens 
de door A.I.P. vastgestelde tarieven die staan vermeld op de 
Website. Indien sprake is van Aanvullende Diensten, wordt 
het Parkeergeld vermeerderd met het bedrag voor deze 
Aanvullende Diensten.   

Parkeerder: De eigenaar, gebruiker, kentekenhouder of inzi]ende(n) van 
h e t M o t o r v o e r t u i g d i e u i t h o o f d e v a n d e 
Pa r ke e ro v e re e n ko m s t d i t M o t o r v o e r t u i g i n d e 
ParkeeraccommodaEe brengt of heeT gebracht en die 
gebruik maakt van de Parkeerdienst en, indien van 
toepassing, Aanvullende Diensten. 
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Parkeerdienst: De dienst van A.I.P. waarbij een Motorvoertuig wordt 
afgegeven en opgehaald bij de ParkeeraccommodaEe en 
gedurende de Parkeerperiode wordt geparkeerd in de 
overdekte en afgesloten ParkeeraccommodaEe. De 
Parkeerdienst omvat Shu]le-vervoer (heen en terug) naar de 
luchthaven Schiphol.  

Parkeerovereenkomst:  Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten tussen A.I.P. als 
exploitant van de ParkeeraccommodaEe en de Opdrachtgever 
op de wijze als omschreven in ArEkel 3.1 van deze Algemene 
Voorwaarden. De Parkeerovereenkomst beslaat de 
Parkeerdienst alsmede de Aanvullende Diensten (voor zover 
overeengekomen tussen ParEjen). 

Parkeerperiode: De periode waarin het Motorvoertuig van Parkeerder staat 
geparkeerd in/op de ParkeeraccommodaEe conform de 
Parkeerovereenkomst.  

ParEjen: A.I.P. en de Opdrachtgever gezamenlijk. 

PS: SoTware die wordt ingezet door A.I.P. voor toegangscontrole 
van Motorvoertuigen. 

Website: De door A.I.P. geëxploiteerde website waar Opdrachtgever 
o n d e r m e e r d e m o g e l i j k h e i d h e e T o m e e n 
Parkeerovereenkomst aan te gaan en informaEe beschikbaar 
is over de ParkeeraccommodaEe en aldaar aangeboden 
diensten. Zie: www.airporEndoorparking.nl   

2. Toepasselijkheid voorwaarden 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Parkeerovereenkomst tussen 
A.I.P. en de Opdrachtgever. Elke Parkeerovereenkomst tussen A.I.P. en de Opdrachtgever 
geldt als een individuele overeenkomst.  

2.2. De toegang tot ParkeeraccommodaEe wordt uitsluitend verleend onder toepassing van 
deze Algemene Voorwaarden. 

3. De Parkeerovereenkomst  

3.1. Een  Parkeerovereenkomst komt tot stand:  

(i) bij een online reservering van de ParkeeraccommodaEe en eventuele Aanvullende 
Diensten via de Website, op het moment dat de Opdrachtgever een 
reserveringsbevesEging heeT ontvangen van A.I.P. Het staat A.I.P te allen Ejde vrij 
een verzoek tot reservering van een Opdrachtgever te weigeren; 

(ii) aan de Balie, op het moment dat de Opdrachtgever houder is geworden van een 
reser ver ingsbevesEging. De mogel i jkheid van aangaan van een 
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Parkeerovereenkomst aan de Balie is op basis van beschikbaarheid. Ook in dit 
geval staat het A.I.P. vrij een verzoek tot aangaan van een Parkeerovereenkomst te 
weigeren, om welke reden dan ook; of 

(iii) bij een reservering van de ParkeeraccommodaEe en eventuele Aanvullende 
Diensten via een voor A.I.P. bevoegd optredende tussenpersoon, op het moment 
dat de Opdrachtgever een reserveringsbevesEging heeT ontvangen van de 
betreffende tussenpersoon. 

3.2. De  Parkeerovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de Parkeerperiode. 
Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na 
afloop van de Parkeerovereenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. 

3.3. De Opdrachtgever mag de Parkeerovereenkomst te allen Ejde opzeggen. Het volledige 
Parkeergeld blijT echter verschuldigd. Betaalde bedragen voor Aanvullende Diensten 
worden geresEtueerd voor zover deze in zijn geheel nog niet zijn aangevangen.  

3.4. Slechts met voorafgaande schriTelijke toestemming van A.I.P. kan de inhoud van de 
Parkeerovereenkomst worden gewijzigd. Voor wijzigingen met betrekking tot de 
einddatum van de Parkeerperiode, zie arEkel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden. 

4. AfgiJe van het Motorvoertuig aan A.I.P.  

4.1. Bij aankomst op de ParkeeraccommodaEe moet de Parkeerder, alvorens deze tot afgiTe 
van het Motorvoertuig aan A.I.P. kan overgaan, het Motorvoertuig door de videostraat 
van A.I.P. rijden om de staat van het Motorvoertuig vast te leggen. Vervolgens wordt de 
Parkeerder een Ejdelijke (flexibele) plaats toegewezen in de ParkeeraccommodaEe. Na 
afgiTe van het Motorvoertuig, inclusief sleutel van het Motorvoertuig en voor de 
uitvoering van de Parkeerdienst (en eventuele Aanvullende Diensten) noodzakelijk 
toebehoren, aan A.I.P., plaatst A.I.P. het Motorvoertuig op een willekeurige plaats in de 
ParkeeraccommodaEe voor de duur van de Parkeerperiode.  

4.2. Als Aanvullende Dienst wordt door A.I.P. de mogelijkheid tot elektrisch laden van het 
Motorvoertuig geboden. Wanneer er voor elektrisch laden is gekozen zal A.I.P het 
Motorvoertuig tussenEjds moeten verplaatsen.  

5. Ophalen van het Motorvoertuig door Parkeerder 

5.1. Het Motorvoertuig dient op de laatste dag van de Parkeerperiode bij de 
ParkeeraccommodaEe te worden opgehaald door Parkeerder.  
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5.2. Het Motorvoertuig en de sleutel daarvan worden aan de Parkeerder geretourneerd na 
het tonen van, op verzoek en naar keuze van A.I.P., de reserveringsbevesEging en/of  het 
idenEteitsbewijs van de Parkeerder. A.I.P behoudt nadrukkelijk het recht om de afgiTe 
van het Motorvoertuig (inclusief toebehoren) te weigeren, waaronder in het geval 
Parkeerder niet de hierboven getoonde documenten kan tonen of wanneer A.I.P. dit 
anderszins nodig acht. 

5.3. De door Opdrachtgever bij aangaan van de Parkeerovereenkomst opgegeven einddatum 
van de Parkeerperiode, is bepalend voor het gereed ze]en van het Motorvoertuig door 
A.I.P. ten behoeve van de retournering van het Motorvoertuig aan de Parkeerder. A.I.P. 
baseert zich op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.  

5.4. A.I.P. streeT ernaar het Motorvoertuig op de opgegeven einddatum van de 
Parkeerperiode zoveel mogelijk vooraf gereed te ze]en, maar het kan voorkomen dat de 
Parkeerder bij terugkomst bij de ParkeeraccommodaEe op zijn Motorvoertuig moet 
wachten.  

5.5. In geval van gewenste wijzigingen in de einddatum van de Parkeerperiode, bijvoorbeeld 
in verband met een vertraagde of uitgestelde vlucht, dient de Opdrachtgever dit (voor 
zover mogelijk) uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de einddatum van de Parkeerperiode te 
melden aan A.I.P. In geval van verlenging van de Parkeerperiode is de Opdrachtgever de 
daarvoor toepasselijke tarieven verschuldigd, bovenop het Parkeergeld. Wijzigingen die 
minder dan 24 uur kunnen redelijkerwijs leiden tot addiEonele kosten en plaatsing van 
het Motorvoertuig op het buitenterrein van de ParkeeraccommodaEe. 

5.6. A.I.P. geeT het Motorvoertuig en/of de sleutel slechts af aan een ander dan de 
Parkeerder na voorafgaande schriTelijke toestemming van de Parkeerder, dan wel naar 
aanleiding van een gerechtelijk bevel tot afgiTe.  

5.7. Het is niet toegestaan het Motorvoertuig buiten de Parkeerperiode in of bij de 
ParkeeraccommodaEe te laten staan. Verzuimt de Parkeerder in afwijking van arEkel 5.1 
bepaalde het Motorvoertuig op te halen dan geldt het volgende: 

(i) er vangt een nieuwe parkeerperiode aan waarvoor opnieuw parkeergeld is 
verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever een boete verschuldigd van EUR 20 per 
dag met een maximum van EUR 500, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en 
onverkort het recht van A.I.P. om daarnaast schade de vorderen. A.I.P. is gedurende 
deze periode niet gehouden het Motorvoertuig in de ParkeeraccommodaEe 
(overdekt) te laten staan; 

(ii) indien de Opdrachtgever ondanks schriTelijk verzoek c.q. sommaEe van A.I.P. 
weigert of verzuimt het Motorvoertuig te verwijderen, is A.I.P gerechEgd het 
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Motorvoertuig op kosten van de Opdrachtgever uit of van de terreinen van de 
ParkeeraccommodaEe te (doen) verwijderen 30 dagen na het verzoek c.q. de 
sommaEe en buiten het terrein van de ParkeeraccommodaEe in de openbare ruimte 
te plaatsen. 

6. Toegang tot de Parkeeraccommoda7e 

6.1. Slechts een geldig reserveringsbevesEging en het kenteken geven de Parkeerder toegang 
tot de ParkeeraccommodaEe. Het kenteken van het Motorvoertuig moet 
overeenstemmen met het kenteken in de reserveringsbevesEging.  

6.2. De ParkeeraccommodaEe van A.I.P. is 24 uur per dag en gedurende zeven dagen per 
week geopend. 

6.3. In aanvulling op het in ArEkel 6.1 bepaalde, worden tot de ParkeeraccommodaEe 
uitsluitend Motorvoertuigen toegelaten met een lengte van maximaal 5.25 meter, een 
breedte van maximaal 2.00 meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram. A.I.P. 
mag ervoor kiezen een Motorvoertuig dat afwijkt van deze afmeEngen toch toegang te 
verlenen tot de ParkeeraccommodaEe. In een dergelijk geval mag door A.I.P. worden 
afgeweken van de geldende tarieven onder andere door verhoging van het verschuldigde 
Parkeergeld.  

6.4. In afwijking van het in arEkel 6.1 bepaalde, is A.I.P is gerechEgd een Parkeerder en/of 
een Motorvoertuig de toegang tot de ParkeeraccommodaEe te weigeren dan wel nadere 
voorwaarden te stellen aan de Parkeerder en/of het Motorvoertuig, indien A.I.P. dit 
redelijkerwijs nodig acht. Dit zal zich in het bijzonder voordoen indien A.I.P. weet of 
vermoedt dat schade aan de ParkeeraccommodaEe en/of zich daarin bevindende zaken 
en/of personen kan worden toegebracht. 

7. GebruiksvoorschriJen  

7.1. De Parkeerder betreedt en maakt gebruik van de ParkeeraccommodaEe op eigen risico. 
De Parkeerder dient te allen Ejde de nodige voorzichEgheid te betrachten.  

7.2. Gedurende de periode waarin de Parkeerder zich in de ParkeeraccommodaEe bevindt, 
moet deze zich houden aan de instrucEes, voorschriTen en huisregels van A.I.P. (steeds 
voor zover van toepassing). Indien een Parkeerder zich hier niet aan houdt, heeT A.I.P. 
het recht om de Parkeerder uit het gebouw te (laten) ontze]en en de 
Parkeerovereenkomst te beëindigen, zulks zonder dat een voorafgaande waarschuwing 
is vereist.  
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7.3. De Parkeerder is verplicht aanwijzingen van A.I.P. en het door haar aangesteld personeel 
op te volgen, het Motorvoertuig achter te laten op de aangewezen plaatsen en zich 
zodanig te gedragen dat de veiligheid niet in het gedrang komt.  

8. Parkeergeld en betalingen   

8.1. Voor de Parkeerdienst is Opdrachtgever Parkeergeld verschuldigd. Indien sprake is van 
Aanvullende Diensten, wordt het Parkeergeld vermeerderd met het bedrag voor deze 
Aanvullende Diensten.   

8.2. Het Parkeergeld en eventuele bedragen voor Aanvullende Diensten dienen voorafgaand 
aan de totstandkoming van de Parkeerovereenkomst door Opdrachtgever te worden 
voldaan. Betalingen dienen digitaal / elektronisch te geschieden, A.I.P. accepteert geen 
contanten.  

8.3. Het Parkeergeld wordt berekend aan de hand van de door A.I.P vastgestelde tarieven. De 
tarieven zijn in Euro’s, inclusief btw, en staan vermeld op de Website. A.I.P. behoudt zich 
het recht voor de tarieven te wijzigen.  

8.4. De tarieven die gelden bij de totstandkoming van een Parkeerovereenkomst bij de Balie 
kunnen afwijken van de tarieven die gelden voor Parkeerovereenkomsten die tot stand 
komen via de Website. Indien een Parkeerder gedurende de Parkeerperiode niet komt 
opdagen wordt het parkeerbedrag niet geresEtueerd. 

8.5. Het Parkeergeld wordt niet geresEtueerd indien de Opdrachtgever en/of Parkeerder 
gedurende de Parkeerperiode niet komt opdagen bij de ParkeeraccommodaEe. 

9. Aansprakelijkheid 

9.1. Voor zover de wet dit toelaat, sluit A.I.P elke aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever 
en/of de Parkeerder uit, behoudens de aansprakelijkheid voor directe door Opdrachtgever 
en/of Parkeerder geleden vermogensschade die te wijten is aan opzet of bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van A.I.P. Van vermogensschade is uitgesloten iedere vorm van 
gevolgschade, vertragingsschade en omzetschade.  

9.2. Enige aansprakelijkheid van A.I.P. is per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot wat haar 
verzekeraar in het gegeven geval uitkeert.  
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9.3. Alvorens de Parkeerder de ParkeeraccommodaEe met het Motorvoertuig aan het einde 
van de Parkeerperiode verlaat is deze verplicht het Motorvoertuig de controleren op 
schade. Klachten over het beheer van het Motorvoertuig dienen bij de Balie te worden 
ingediend. Bij het verlaten van de ParkeeraccommodaEe met het Motorvoertuig, verliest 
de Parkeerder en/of de Opdrachtgever enig recht of middelen om eventuele schades te 
verhalen op A.I.P. en vervallen alle aansprakelijkheden van AIP ter zake.  

9.4. Het achterlaten van eigendommen in het Motorvoertuig is op eigen risico van de 
Parkeerder.  

9.5. A.I.P 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 A.I.P. onakankelijke 
omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichEngen uit de 
Parkeerovereenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van A.I.P. kan worden 
verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, ontploffingen, 
overheidsmaatregelen, terrorisEsche aanslagen, technische- of bedrijfsstoringen, 
verkeersstagnaEes, overstromingen alsmede een tekortkoming in de nakoming door 
derden. 

9.6. De Parkeerder en/of Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door of ten 
gevolge van het gebruik van de ParkeeraccommodaEe door Parkeerder wordt veroorzaakt. 
Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de ParkeeraccommodaEe dient ter plaatse te 
worden vergoed tenzij, naar het oordeel van A.I.P, de Parkeerder en/of de Opdrachtgever 
voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem of haar kan worden verhaald. Voor 
de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens A.I.P aangestelde 
experEse beslissend zijn. De kosten van deze experEse zijn voor rekening van de 
Parkeerder en/of Opdrachtgever. 

10. Niet-nakoming 

10.1. Indien de Parkeerder en/of de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige 
verplichEng welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen, 
reglementen en gebruiken en/of de Parkeerovereenkomst tevens inhoudende deze 
Algemene Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden alle door A.I.P. geleden en nog te 
lijden schade als gevolg van deze tekortkoming aan A.I.P te vergoeden. Dit arEkel 10.1 
doet geen amreuk aan enige andere rechten of middelen van A.I.P. op grond van de wet 
of de Parkeerovereenkomst. 

10.2. Indien A.I.P. genoodzaakt is een sommaEe, ingebrekestelling of ander exploot aan de 
Parkeerder en/of de Opdrachtgever te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke 
procedures tegen de Parkeerder en/of de Opdrachtgever, is de Parkeerder en/of de 
Opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan 
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A.I.P te vergoeden, tenzij deze procedure ten onrechte is aangegaan. Voor zover de 
Parkeerder en/of de Opdrachtgever een Consument is, is dit ArEkel 8.2 niet van 
toepassing en geldt in plaats hiervan de relevante regeling in het Burgerlijk Wetboek. 

10.3. A.I.P is te allen Ejde gerechEgd het Motorvoertuig onder zich te houden en de 
verplichEng tot afgiTe daarvan op te schorten, zolang niet aan al wat A.I.P. van de 
Parkeerder en/of de Opdrachtgever te vorderen heeT, hetzij op grond van de  
Parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde, is voldaan. 

11. Overige bepalingen 

11.1. Voor zover afspraken niet door een bevoegde vertegenwoordiger van A.I.P. schriTelijk 
zijn bevesEgd, binden afspraken gemaakt door medewerkers van A.I.P., A.I.P. niet.  

11.2. A.I.P. is gerechEgd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van 
de Algemene Voorwaarden is gepubliceerd op de Website. 

11.3. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nieEg, vernieEgbaar of niet van 
toepassing blijkt, worden daarmee de overige bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden niet aangetast. De betreffende bepaling zal worden geconverteerd in een 
geldig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nieEge, vernieEgde 
of buiten toepassing gelaten beding.  

11.4. Alle mededelingen, sommaEes daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband 
houdend met de Parkeerovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, dienen 
schriTelijk te worden gedaan en te worden gezonden naar: 

Airport Indoor Parking  
Veenderveld 10 
2371 TV, Roelofarendsveen 

Of per e-mail aan booking@airporEndoorparking.nl. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

12.1. Op alle Parkeerovereenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht 
van toepassing. 

12.2. Geschillen die in verband met Parkeerovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden 
ontstaan, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. In 
geval van Consumenten is bevoegd de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn. 
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