Bijzondere bepalingen voor gereserveerd parkeren Media Park Enterprise B.V.
In aanvulling op het bepaalde in de algemene voorwaarden parkeren Media Park Enterprise B.V. zijn
op gereserveerd parkeren de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen van toepassing.
Artikel 1

De boeking van de parkeeraccommodatie

1.1

De parkeerder kan door het plaatsen van een boeking via de website, waarin de
exacte parkeerperiode dient te worden aangegeven, een parkeeraccommodatie
reserveren in het kader van Parkeerdek A – garage.
De gereserveerd parkeren boeking geeft uitsluitend recht om het motorvoertuig te
parkeren in/op de bij het betreffende parkeerproduct behorende
parkeeraccommodatie zoals gespecificeerd op de website. De gereserveerd parkeren
boeking geeft uitdrukkelijk geen recht om te parkeren in/op andere
parkeeraccommodaties.

1.2

Artikel 2

Reservering, wijziging en annulering

2.1

De parkeerder kan uitsluitend voor het gereserveerd parkeren reserveren door het
invullen van het boekingsformulier voor het gewenste parkeerproduct via de website.
De gereserveerd parkeren boekingen dienen uiterlijk 2 uur vóór de ingangsdatum van
de parkeerperiode te zijn gemaakt.
De gereserveerd parkeren boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid
van de voor het betreffende Parkeerdek A – garage.
De parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatum en
de einddatum van de parkeerperiode. Indien de parkeerder zijn keuze heeft bepaald,
wordt daarvan een volledige opgave getoond, vergezeld van een opgave van het
verschuldigde parkeergeld. Vervolgens wordt de parkeerder gevraagd of hij naar de
elektronische betaalfaciliteit wil gaan om het verschuldigde parkeergeld te betalen.
Indien de parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de betaling definitief wordt
gemaakt en deze algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, komt de eenmalige
parkeerovereenkomst voor het betreffende gereserveerd parkeren product met Media
Park Enterprise B.V. tot stand en is de parkeerder jegens Media Park Enterprise B.V.
gebonden aan de door hem gemaakte reservering.
Na het definitief maken van de reservering of boeking zal Media Park Enterprise B.V.
dit bevestigen door middel van een e-mailbericht aan het door de parkeerder opgegeven
e-mailadres. De bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de
eenmalige parkeerovereenkomst.
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Artikel 3

Parkeergeld en betaling

3.1

Parkeerder kan het voor de gereserveerd parkeren boeking verschuldigde parkeergeld
voldoen door betaling met een geldige creditcard of via Ideal, afhankelijk van het
parkeerproduct via de elektronische betaalfaciliteit op de website. Het accorderen van
de betaling in die elektronische betaalfaciliteit houdt een uitdrukkelijke
akkoordverklaring van de parkeerder in om het verschuldigde parkeergeld van zijn
creditcard- of bankrekening af te laten schrijven.

3.2

Indien de betaling met de creditcard of Ideal door de elektronische betaalfaciliteit wordt
geweigerd, komt de boeking niet tot stand. De parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij
de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

3.3

Het is niet mogelijk om met een geldige creditcard als inrijsleutel meerdere elkaar
overlappende parkeerperiodes te betalen. De parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij
de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

3.4

Het is niet mogelijk om met een geldige creditcard als inrijsleutel voor meer dan één (1)
motorvoertuig per parkeerperiode te betalen. De parkeerder wordt hiervan ofwel direct
bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

Artikel 4

Parkeren

4.1

Bij gereserveerd parkeren kan gekozen worden voor een aantal inrijsleutels waardoor
de reservering wordt herkend bij het op/inrijden van de parkeeraccommodatie,
afhankelijk van de parkeeraccommodatie en/of het parkeerproduct. Deze inrijsleutels
zijn: creditcard, kenteken of QR en worden in dit artikel nader toegelicht. In alle gevallen
geldt dat er geen kaartje getrokken dient te worden door middel van de kaartknop. Aan
de hand van de inrijsleutel zal de reservering herkend worden en wordt automatisch de
uitrijkaart gepresenteerd dan wel de slagboom geopend (bij creditcard als inrijsleutel).

4.2

Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de ingangsdatum van de
parkeerperiode de parkeeraccommodatie in/op te rijden, alsmede op een eerdere of
latere datum/tijd dan de einddatum van de parkeerperiode de parkeeraccommodatie te
verlaten, onder de volgende voorwaarden:
a.

Indien de parkeerder die een boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd dan de
ingangsdatum/tijd van de parkeerperiode de parkeeraccommodatie in/op rijdt, heeft dit
geen invloed op de einddatum/tijd van de parkeerperiode: de einddatum/tijd blijft
onveranderd. De parkeerder heeft voorts geen recht op restitutie van enig deel van de
betaalde parkeergelden.

b.

Indien de parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de
parkeerperiode met zijn motorvoertuig de parkeeraccommodatie verlaat, dan eindigt de
parkeerperiode per die datum/tijd waarop de parkeerder de parkeeraccommodatie met
zijn motorvoertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de parkeerperiode dan ook
niet mogelijk om tussentijds in en uit te rijden: bij de eerste keer dat de parkeerder de
parkeeraccommodatie verlaat, eindigt automatisch de parkeerperiode. De parkeerder
heeft geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde parkeergelden.
Indien de parkeerder op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de
parkeerperiode de parkeeraccommodatie verlaat, wordt hem voor de tijd dat hij de
parkeerperiode overschrijdt, het onderstaande aanvullende bedrag in rekening
gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient
door de parkeerder afzonderlijk te worden betaald op de in artikel 4.1 beschreven
wijze. Of op locatie bij een van de cashless betaalautomaten.

e.

Indien de parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de
parkeerperiode de parkeeraccommodatie in/op rijdt en tevens na de einddatum/tijd van
de parkeerperiode de parkeeraccommodatie verlaat, dient de parkeerder over de
gehele periode het volledige geldende parkeertarief te voldoen. Het registratiesysteem
kan de vooraf opgegeven parkeerperiode niet herkennen. De parkeerder kan in dat
geval géén beroep doen op verrekening dan wel op restitutie van de te betalen
parkeergelden met de reeds ingevolge betaalde parkeergelden in het kader van de
elektronische boeking.

Artikel 5

Persoonsgegevens

5.1

Media Park Enterprise B.V. heeft de afhandeling van creditcard transacties van
parkeerders uitbesteed aan Bibit B.V., onderdeel van Royal Bank of Scotland (“Bibit”).
De persoonsgegevens van de parkeerders die nodig zijn voor het afhandelen van de
creditcard transacties kunnen derhalve door SNBV aan Bibit ter beschikking worden
gesteld. Bibit zal deze gegevens in zijn hoedanigheid als bewerker namens Media Park
Enterprise B.V. verwerken, uitsluitend voor het afhandelen van de creditcard
transacties. Bibit zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan de
financiële instellingen voor de gekozen betaalmethode. De privacy statement van Bibit
is te raadplegen via http://www.rbsworldpay.com/. De naam van Bibit kan in verband
met het voorgaande vermeld staan op het rekening- of creditcard afschrift van de
parkeerder.

