
 

 

 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarages P1/P2/P4/P5 en 
parkeerplaatsen P3/P6/P7 (online boeking) 
 
www.dortmund-airport.nl | Flughafen Dortmund GmbH 
 
§ 1 Reikwijdte, klantinformatie: Taal van de overeenkomst  
De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Flughafen 
Dortmund GmbH, Flugplatz 21, 44319 Dortmund (verhuurder) en de consumenten en 
ondernemers (huurders), die bij ons een parkeerplaats voor hun auto of voor hun motorfiets op 
onze website https://parkeren.dortmund-airport.nl huren. Tegengestelde voorwaarden of 
voorwaarden die van onze algemene voorwaarden afwijken, worden niet door ons erkend.  
 
§ 2 Onderwerp van de overeenkomst 
 (1) De verhuurder stelt tegen betaling een parkeerplaats voor een personenauto of motorfiets 
ter beschikking van de huurder. Boekingen kunnen worden gedaan via de website van de 
verhuurder https://parkeren.dortmund-airport.nl.  
 
(2) Een afwijkend gebruik van de verhuurde plaats door de huurder is enkel toegestaan na 
voorafgaande toestemming van de eigenaar.  
 
(3) Aanspraak op een bepaalde plaats in de parkeergarage of op een bepaalde parkeerplaats 
is niet mogelijk.  
 
(4) De veiligheid en bewaring van het voertuig vormen niet het onderwerp van deze 
overeenkomst. Het gebruik van de parkeerplaatsen is volledig op eigen risico. De verhuurder 
aanvaardt geen verplichtingen met betrekking tot het toezicht op de wagen. 
 
§ 3 Sluiten van de overeenkomst  
 (1) Het aanbod op de website van de verhuurder is een vrijblijvende uitnodiging om een 
parkeerplaats in de parkeergarage of op de parkeerplaatsen daarbuiten te reserveren en op 
die manier een huurcontract voor een parkeerplaats af te sluiten. 
 
(2) Na het invoeren het invoeren van de vereiste informatie en na het klikken op de bestel-knop 
"Boeken en betalen", wordt een bindend bod gedaan om een huurovereenkomst af te sluiten. 
De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd door een orderbevestiging via e-mail. Deze 
bevestiging is nog geen aanvaarding van het aanbod.  
 
(3) De verhuurder heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen te aanvaarden door het 
sturen van een orderbevestiging via e-mail. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in 
zin 1, is het aanbod afgewezen.  
 
§ 4 Klantinformatie: Opslaan van uw ordergegevens & kennisgeving van verbetering 
 (1) De bestelling met details over de overeenkomst (bv. type product, prijs, enz.) wordt 
opgeslagen door de verhuurder. De huurder heeft via het internet toegang tot actuele en 
eerdere boekingen. De algemene voorwaarden worden via mail naar de huurder verzonden en 
kunnen ook altijd op de website geraadpleegd worden. Als een huurder de productbeschrijving 
voor eigen gebruik wil opslaan, kan hij het moment van de bestelling een screenshot nemen of 
de volledige pagina afdrukken. 
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(2) De gegevens kunnen voor het indienen van de bestelling op elk moment gecorrigeerd 
worden met behulp van de delete-toets. Het bestelproces kan ook op elk moment beëindigd 
worden door het browservenster te sluiten. 
 
§ 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst  
 (1) De huurovereenkomst begint bij de door de huurder gekozen datum voor de geselecteerde 
periode binnen de openingstijden. De openingstijden vindt u terug op www.dortmund-
airport.nl/parkeren. 
 
(2) De verlenging van de overeenkomst overeenkomstig met § 545 BGB bij voortzetting van de 
huur door de huurder na afloop van de huurtermijn wordt beperkt tot een maximale 
parkeerduur van drie maanden. Indien de huurder het gehuurde goed na afloop van de 
huurovereenkomst niet teruggeeft, kan de verhuurder voor de periode waarin het goed niet 
teruggeven wordt, een compensatie ter waarde van de overeengekomen huurprijs eisen. 
 
(3) De huurovereenkomst voor de parkeerplaats kan tot 2 uur voor aanvang van de 
huurperiode, door de huurder geannuleerd worden en dit uitsluitend via de website 
https://parkeren.dortmund-airport.nl. Dit is niet van toepassing wanneer er bij het product 
expliciet beschreven staat dat het niet geannuleerd kan worden. Hier wordt een annulering 
uitgesloten. 
 
(4) Bij het overschrijden van de maximale parkeertijd, heeft de verhuurder het recht om het 
voertuig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, te verwijderen en dit op kosten van 
de eigenaar ervan. 
 
§ 6 Gebruik van de parkeerplaatsen, verplichtingen van de huurder 
 (1) De huurder heeft het recht om per gereserveerde parkeerplaats een personenauto zonder 
aanhanger met een maximale hoogte van 2 meter of een motorfiets te plaatsen op voorwaarde 
dat het voertuig een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dat het voorzien is van een 
registratienummer volgens § 29 van het Wegenverkeersreglement (StVZO) en dat het over een 
officieel vignet beschikt.  
 
(2) Het voertuig mag enkel binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen geparkeerd worden. De 
huurder moet zijn voertuig zo parkeren zodat op elk moment ongehinderd parkeren en in- en 
uitstappen op de aangrenzende parkeerplaatsen mogelijk is. Als de huurder deze regel niet 
naleeft, heeft de verhuurder het recht om het fout geparkeerde voertuig door middel van 
passende maatregelen en op kosten van de huurder in juiste positie te brengen. 
 
(3) Daarnaast is de huurder verplicht om te voldoen aan de relevante regelgeving, met name 
om eventuele brandbare voorwerpen niet op de parkeerplaats te bewaren en om de veiligheid 
van het binnenkomende verkeer te waarborgen.  
 
(4) De parkeerplaats wordt beschouwd als correct gebruikt, voor zover er geen klachten bij de 
verhuurder ingediend worden. 
 
(5) Het voertuig kan enkel tijdens de gekende openingsuren opgehaald en geparkeerd worden. 
De geldende openingstijden kan u terugvinden op www.dortmund-airport.nl/parkeren. 
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(6) De verhuurder beschikt over beslissingsrecht voor de handhaving van correcte 
parkeeraangelegenheden. Dit beslissingsrecht kan uitgeoefend worden door daarvoor 
aangewezen personeel. 
 
(7) De parking en haar faciliteiten moeten goed en adequaat gebruikt worden en hierbij moet 
eventuele schade en vervuiling vermeden worden. De huurder moet door hem veroorzaakte 
verontreinigingen onmiddellijk verwijderen. 
 
(8) Het is verboden om op de parking reparaties uit te voeren, voertuigen te wassen of het 
interieur te reinigen en koelwater, brandstof en olie te ledigen. 
 
(9) Het verblijf op de parking is enkel bedoeld om het voertuig te parkeren en weer af te halen. 
 
§ 7 Parkeertarieven / betalingsvoorwaarden 
 (1) De diensten en prijzen die vermeld staan op de website tijdens het boeken, zijn van kracht. 
De vermelde prijzen zijn incl. BTW.  
 
(2) De betaling van de achterstallige kosten gebeurt met een creditcard. De verrekening van de 
vergoeding die ontstaat als gevolg van de verlenging van de parkeertijd, vindt plaats voor het 
verlaten van de parking en dit op het terrein zelf. 
 
(3) Bij verlies van de parkeerkaart moet een vast bedrag betaald worden. De vergoeding voor 
het verlies van de parkeerkaart bij het bestaan van een huurovereenkomst voor een 
parkeerplaats in parkeergarages P1/P2/P4/P5 bedraagt € 120 en voor parkeerplaatsen 
P3/P6/P7 € 80, tenzij de huurder kan bewijzen dat er geen of slechts weinig schade ontstaan 
is. De vergoeding moet onmiddellijk betaald worden en dit cash, met de creditcard of EC-cash.  
 
(4) De tijdige annulering (zie § 5 par. 3 van deze voorwaarden) brengt geen kosten voor het 
huren van de parkeerplaats met zich mee.  
 
§ 8 Retentie- en pandrecht 
Voor alle vorderingen uit de huurovereenkomst en het gebruik van de parking, heeft de 
verhuurder een retentierecht en een wettelijk pandrecht op het geparkeerde voertuig en de 
bijbehorende accessoires. 
 
§ 9 Verwijderen van voertuigen 
De verhuurder kan worden op kosten en op risico van de huurder het voertuig van de parking 
laten verwijderen als 

a) de betaling van de vereiste vergoeding wordt geweigerd, 
b) het geparkeerde voertuig de parking in gevaar brengt door middel van een lekkende tank 
of een andere tekortkoming 
c) het voertuig niet officieel goedgekeurd is of tijdens de parkeerduur door de autoriteiten uit 
omloop wordt gehaald. 

Als een voertuig na de maximale parkeerduur klaarblijkelijk continu definitief werd achtergela-
ten, kan de verhuurder het voertuig op kosten van de houder laten verwijderen en exploiteren. 
 
§ 10 Verkeersregels | politiereglement 
(1) De openbare verkeersregels gelden voor het in- en uitrijden van de parking en voor het 
rijden in de parking, tenzij een bijzondere verkeersregeling is getroffen voor de parking. 
 
(2) In de parking mag enkel stapvoets gereden worden. 
 
(3) Het geparkeerde voertuig moet zorgvuldig en zoals gebruikelijk vergrendeld worden. 
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(4) Alle relevante regels en verboden met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen, 
moeten worden nageleefd. Zo is onder andere het volgende verboden: 
 

a) roken en het gebruik van vuur in parkeergarages, 
b) het opslaan van brandstof, containers met brandstof of brandbare voorwerpen, 
c) het onnodig laten draaien van motoren, 
d) het parkeren van voertuigen met een lekkende tank of carburateur  

 
§ 11 Aansprakelijkheid 
 (1) De aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrondslag (met name vertraging, 
defecten of andere inbreuken) is beperkt tot de typische voorspelbare schade.  
 
(2) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor aansprakelijkheid 
wegens opzettelijk gedrag of grove schuld, voor contractuele verplichtingen en gegarandeerde 
kenmerken van de toestand, schade aan het leven, lichaam of gezondheid of in het kader van 
de Wet Productaansprakelijkheid. Tot de contractuele verplichtingen hoort ook de plicht om 
een parkeerplaats ter beschikking te stellen van de huurder. Bovendien moet de parkeerplaats 
vrij van materiaalfouten en gebreken zijn. 
 
(3) De huurder is aansprakelijk voor alle schade die bij het gebruik van de parkeerplaats 
veroorzaakt is door het niet naleven van de hierboven vermelde regels door hemzelf of door 
een persoon die door hem bevoegd werd om de parkeerplaats te gebruiken.  
 
§ 12 Onderverhuur  
Het onderverhuren of vrij overdragen van een parkeerplaats aan een derde partij is niet 
toegestaan.  
 
§ 13 Teruggave van het gehuurde goed 
Na beëindiging van de huurovereenkomst moet de huurder de parkeerplaats volledig leeg 
teruggeven. Schade door schuld van de huurder of zijn vertegenwoordigers moet hersteld 
worden.  
 
§ 14 Slotbepalingen 
 (1) Voor deze overeenkomst gelden uitsluitend de bepalingen van het Duitse recht met 
uitzondering van het VN-kooprecht. 
 
 (2) Als bij het afsluiten van de overeenkomst uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats zich 
in Duitsland situeert en u op het tijdstip van een klacht verhuisd bent of als uw verblijfplaats op 
dat moment onbekend is, geldt bevoegdheid van de rechtbank van Dortmund, waar ons 
hoofdkantoor zich bevindt.  
Als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats zich niet in een lidstaat van de Europese Unie 
bevindt, dan is voor alle geschillen de rechtbank op onze maatschappelijke zetel, bevoegd. 
 
(3) Als u de bestelling als koopman, rechtspersoon van publiek recht, of als publiekrechtelijk 
fonds doorgevoerd heeft, dan is, voor alle claims die voortvloeien uit of in het kader van deze 
overeenkomst, uitsluitend de rechtbank van onze maatschappelijke zetel bevoegd.  
 
Stand: 24.10.2017 


