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Algemene Huurvoorwaarden voor parkeergelegenheden

I

Ardkel 1

onderdeelvan de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaardenmaken deeluit
overeenkomst van de huurovereenkomstwaarin zij van toepassing

zijn verklaard.

1.2 Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Alge-
mene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk
wordenovereengekomen.

Definities

Artikel 2
Gehuurde 2.1 Onder het gehuurde wordtverstaan een vaste plaats

in of op de betreffendeparkeergelegenheid en de
daarbijbehorende apparatuur en de leidingen, kabels
en buizen die zich in, aan, op of onder het gehuurde
bevinden.

Parkeergelegenheid 2.2 Onder parkeergelegenheid wordt verstaan de (afge-
sloten) parkeergarage, het (afgesloten) parkeerterrein,
de garagebox, de overdekte of open carport of de
beugelplaats,zoals omschreven in de huurover-
eenkomst, inclusief voor zover van toepassing de
bijbehorendeterreinenen ruimten.

Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Artikel 3
Goede staat 3.1 Aan huurderwordt een vaste plaats in de betreffende

parkeergelegenheid terbeschikkinggesteld. Verhuur-
derzal op de daartoeovereengekomen datum het
gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder
zichtbare gebreken aan huurderter beschikking
stellen.
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Bewaking 3.2 Bewaking van het motorvoertuig, deparkeergelegen-
heid, c.q. debijbehorendeterreinenen ruimten
behoortniet tot de verplichting van de verhuurder.

Toegang tot gehuurde 3.3 Bij het aangaan van de huurovereenkomststelt ver-
huurder de benodigdesleutels en/of keyprocessor
en/ofkeycard en/of keyboxe.d. ter beschikkingaan
huurder, met behulp waarvan huurderzich toegang
kanverschaffen tot het gehuurde. Deze zaken blijven
eigendom van verhuurder, zijn niet overdraagbaar en
dienen bij hetbeëindigenvan het gebruik of het
beëindigen van de huurovereenkomst aan verhuurder
te worden geretourneerd.

Artikel 4
Aanvaarding 4.1 Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te

hebben aanvaard.

Huuraanpassingen

Artikel 5
wijziginghuurprijs 5.1 De huurprijswordt jaarlijksverhoogd met het in

artikel 3 van de Huurwet genoemde percentage.

Waarborgsom

Artikel 6

Waarborgsom 6.1 Bij het afsluiten van dehuurovereenkomstis huurder
een bedrag verschuldigd voor het gebruik van de
benodigdesleutels en/ofkeyprocessor en/ofkeycard
en/of keybox e.d. die hem door verhuurder ter hand
worden gesteld om gebruik te kunnen maken van het
gehuurde. Overdeze waarborgsom zal geen rente
worden berekend.De waarborgsom is bedoeldom de
sleutels en/of keyprocessor en/of keycarden/of key-
box te vervangen bij verlies, diefstalof vernieling.

Eigendom verhuurder 6.2 De benodigde sleutel(s) en/of keyprocessor en/of
keycard en/of keybox blijven te allen tijde eigendom
van verhuurder. Bij verlies of beschadigingis huur-
der verplicht hiervanmelding te maken bij verhuur-
der. Voor het ter beschikkingstellen doorverhuurder
van nieuwe benodigde sleutels en/ofkeyprocessor
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en/of keyearden/of keybox,wordt aan huurdereen
bedragin rekening gebracht ter grootte van de waar-
borgsom. Verhuurder zal over dit bedraggeen rente
vergoeden.

Verplichtingen verhuurder

Artikel 7

Emstige gebreken 7.1 Verhuurder zal alle gebreken, die het gebruik van het
gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, ophef-
fen, ook al kende hij deze niet bij aanvang van de
huur.

Aansprakelijkheid 7.2 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade of nadeel, veroorzaakt aan huurder en/of
diens voertuig, zulks ongeacht de aard, de oorzaak,
de omvang en de duur van dezeschade of dit nadeel.
Onder huurder worden hier mede verstaan andere
inzittendenvan zijn voertuig.

Gevolgschade 7.3 Evenmin is verhuurder aansprakelijk voor schade of
nadeel die de huurder lijdt als gevolg van stagnatie in
de tot het gehuurde behorende apparatuur, installa-
ties, etc., behalve voor zover verhuurder ernstige
nalatigheid kan worden verweten..Onder buurder
worden hier mede verstaan andere inzittenden van
zijn voertuig.

Nutsbedrijven 7.4 Verlmurder is niet aansprakelijk voor het in gebreke
blijven van de Nutsbedrijven, bij die leveringen
waarbij verhuurder als tussenpersoon fungeert,
behoudens in geval verhuurder in zijn taak als
tussenpersoon tekort is geschoten.

Verplichtingen huurder

Artikel 8
Betaling 8.1 Huurder zal de verschuldigde huurprijs voor de eerste

van iederemmmd voldoen

8.2 Huurder zal zich bij het voldoen aan zijn betalings-
verplichtingen niet beroepen op verrekening tenzij de
rechter hemdaartoeheeft gemachtigd.

Schade aan het gehuurde 8.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die door
hemen/of de inzittendenvan zijn motorvoertuig is
veroorzaakt aan het gehuurde, tenzijhuurder kan
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aantonen dathem geen enkel verwijt treft.Hieronder
wordt mede verstaan schade die aan het gehuurde is
ontstaan door een huurdertoe te rekenen tekortschie-
tenin denakoming van een verplichting uit de huur-
overeenkomst en de bijbehorende Algemene Huur-
voorwaarden. Alle schade behalvebrandschade
wordt vermoed daardoorte zijn ontstaan.

8.4 De kostenvan reparaties c.q. vernieuwingen van het
sluitwerk van individueleparkeerbeugels komen,
ongeacht de oorzaak van deze schade, voor rekening
van huurder, tenzijhuurderkan aantonen dathem
geen enkel verwijt treft.

Gebruik

Artikel 9
Gebruik 9.1 Huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken

volgens de in de huurovereenkomst omschreven
bestemming.

Parkeerplaats 9.2 Huurder dient het voertuig te plaatsen op de in de
huurovereenkomstaangegeven parkeerplaats.

voertuig 9.3 Het voertuig dat door huurderin de parkeergelegen-
heid wordt geparkeerd moet aan dezelfde voorwaar-
den voldoen als de op de openbare weg geparkeerde
voertuigen (het voertuig moet verzekerd zijn,
gekeurd, verplaatsbaar en rijklaar).

Bepalingen 9.4 Huurder dient zich tijdens de aanwezigheid in of op
het gehuurde te houden aan de bepalingen van de
Wegenverkeerswet, de nadere regels gesteld
krachtensde Wegenverkeerswet; voorts dient huur-
derzich te houden aan het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen
en de nadere regels gesteld krachtens dit Reglement.
Bij niet-nakoming van het hierbovenvermelde is
huurder aansprakelijk voor de daaruit volgende
scliade.

Hinder en veiligheid 9.5 Huurder dientzich zodanig te gedragen dat het ver-
keerin, op en/of bij het gehuurde niet wordt gehin-
derden de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

Aanwijzingen 9.6 Huurder dient aanwijzingen, gegeven door toezicht-
houdendpersoneel, op te volgen.
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overlast 9.7 Huurderdienter voor te zorgen dat er geen hinderof
overlastwordt veroorzaakt doorhemzelfof zijn
inzittendenvoor de bewonersvan de in de omgeving
gelegen woningen c.q. demedegebruikers van het
gehuurde.

Motorvoertuigen 9.8 In of op het gehuurde mogen uitsluitend motorvoer-
tuigenworden geparkeerd, tenzijhierover tussen
verhuurder en huurderaanvullende afspmken zijn
gemaakt en dezenadere afspraken schriftelijk zijn
vastgelegd. De hoogtevan de voertuigen mag niet
meerbedragendan de hoogtedie staat aangegeven
bij de ingang van de parkeergelegenheid.

Melding 9.9 Indien huurderconstateert datde toegangtot de
garage als gevolg van storing of vandalisme niet goed
functioneert,wordt hij geacht dit onmiddellijk te
melden aan verhuurder.

Beperking gebruik 9.10 Hetgehuurde mag uitsluitend worden gebruikt voor
hetparkeren van het motorvoertuig met het kenteken
dat schriftelijk bij verhuurder is aangemeld.

Ander voertuiu 9.11 Indien huurder het gehuurde wil gaan gebruiken voor
een ander motorvoertuig, dandient huurderhiervoor
schriftelijk toesteminingaan te vragen bij verhuurder,
onder vermelding van hetkenteken van het voertuig
waarvoorhij de parkeerplaats wil gaan gebruiken.
Pas na formele toestemming ver verhuurder met het
gehuurde voor het andere motorvoertuig gebruikt
worden,

onderverhuur s.u Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of
gedeeltelijk aan derdenin huur over te dragen,onder
te verhuren of in gebruik te geven. De bepalingenvan
dit artikel zullen ook werken tegenover eventuele
erfgenamen van huurder.

Werkzaamheden aan voertuig 9.13 Het is huurder niet toegestaan op of in het gehuurde
werkynamheden aan zijn voertuig uit te voeren.

9.14 Het is huurder niet toegestaanop of in het gehuurde
motorvoertuigen en/of andere goederen te verhande-
len of te koop aan te bieden.

9.15 Het is huutderniet toegestaanontplofbare, ontbrand-
bare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke
stoffen in de parkeergelegenheid op te slaan, uitge-
zonderd motorbrandstof inhet daarvoorbestemde
brandstofreservoir van het voertuig.
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Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 10
Door huurder 10.1 Huurder kan de overeenkomst dooropzegging tegen

iederedag van de maand beëindigen,met inachtne-
ming van een opzeggingstermijn van één maand.De
opzegging geschiedt bij aangetekende brief of deur-
waarders exploot.

Door verhuurder 10.2 Verlmurderkan de overeenkomst tegen ieder dag van
demaand beëindigen met inachtnemingvan een
opzeggingstermijn van een maand.

Faillissement to.s Verhuurder heeft het recht bij faillissement van huur-
der dehuur met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand op te zeggen met onverkorte handlm- Q
ving van alle rechten op betaling van achterstallige
gelden en vergoeding van kosten, schaden en inte-
resten.

10.4 Indien huurder handeltin strijd met de wet, plaatse-
lijke verordeningen of in strijd met de bepalingen van
deze overeenkomst is hij in gebreke. Verhuurder is in
dat geval bevoegd,na huurder eerst daartoe
schriftelijke in gebreke te hebben gesteld, de huur-
overeenkomst te ontbinden.

Oplevering

Artikel 11
Goede staat 11.1 Huurder zal aan het einde van de huurovereenkomst

het gehuurde in goede staat en geheel ontruimd aan
verhuurder teruggeven.

11.2 Het gehuurde wordt geacht in goede staat te verkeren.
Bij beëindiging van de huur,doorwelke oorzaak ook,
dient huurderalle schade, welke tijdens de verhuring
doorhem aan het gehuurde mocht zijn veroorzaakt,
te herstellenen het gehuurde in goede staat geheel
ontruimd aan verhuurder op te leveren.

Afgifte sleutels 11.3 Huurder zal de ter hand gestelde sleutelsen/of key-
processor en/of keycarden/of keyboxuiterlijk op de
laatste dag van de huurovereenkomstinleveren.
Indien dezedagvalt op een zaterdag,zondag of
feestdagdanzullen deze op de eerste volgende werk-
dag voor 12.00 uur 's-middags worden ingeleverd.
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Schadevergoeding Indien huurderde sleutelsen/of keyprocessoren/of
keyeardenlof keyboxniet inlevert, dienthuurder
voor elke dag datnog niet alles is ingeleverd,een
schadevergoeding tebetalen,gelijk aan de huur voor
één dag.

Achtergelaten roerende zaken 11.4 Verhuurder heeft het recht alle roerende goederen die
zich na ontruiming van het gehuurde nog in of op het
gehuurde bevinden op kostenvan huurderte verwij-
deren, tenzijhem schriftelijk bekendis dat die zaken
doordeopvolgende huurderzijn overgenomen.
Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor zaken de huurderten behoeve van de opvolgen-
dehuurder heeftachtergelaten.

Aldus vastgesteld: Den Haag,23 maart 2000.
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