Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeerterreinen bij het hoofdkantoor van
Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel)
Artikel 1 Begripsbepaling
Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Het waterschap: Waterschap Rivierenland, gevestigd te Tiel, De Blomboogerd 1, 4003 BX;
Parkeerterrein: een door slagbomen afgesloten terrein, gelegen aan de voor- en achterzijde van het
hoofdkantoor van het waterschap (De Blomboogerd 1, te Tiel) dat gebruikt kan
worden voor het parkeren van motorvoertuigen;
Parkeerder:
de persoon die een motorvoertuig op het parkeerterrein wil parkeren of heeft
geparkeerd;
Motorvoertuig: een motorrijtuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994;
Motor:
een motorvoertuig op twee wielen;
Bedrijfsauto:
een motorvoertuig door het waterschap ter beschikking gesteld aan medewerkers en
die gereserveerd kan worden bij de receptie;
Beheerder:
de medewerker van het waterschap (aangewezen door het college van dijkgraaf en
heemraden van het waterschap), die zorg draagt voor het beheer van het
parkeerterrein, zoals toezicht op naleving van deze algemene voorwaarden (c.q.
parkeerregels), de bediening van de slagboom van het parkeerterrein, het onderhoud
en de calamiteitenopvolging;
Medewerker:
hij die door of vanwege het waterschap is aangesteld om in openbare dienst
werkzaam te zijn, hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is
gesloten (waaronder een stagiaire, een uitzendkracht, een oproepkracht of een
persoon gedetacheerd bij het waterschap) of hij die lid is van het algemeen of
dagelijks bestuur van het waterschap.
Artikel 2 Toepasselijkheid
De toegang tot het parkeerterrein wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende
algemene voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen het
waterschap en de parkeerder.
Artikel 3 Parkeerovereenkomst
Een overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen door het enkele feit van het gebruik van het
parkeerterrein.
Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van het parkeerterrein, zal bepalend
zijn het feit dat de parkeerder zich op het parkeerterrein bevindt en dan zijn automatisch deze
algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 4 Toegang parkeerterrein
1. Een medewerker die zijn motorvoertuig op het parkeerterrein wil parkeren, dient gebruik te maken
van een toegangspas waarmee de slagboom van het parkeerterrein geopend kan worden.
2. Een medewerker van de buitendienst die geen toegangspas heeft waarmee de slagboom van het
parkeerterrein geopend kan worden of een bezoeker van het waterschap die zijn motorvoertuig op
het parkeerterrein wil parkeren, dient zich bij de receptie te melden via de intercom bij de
slagboom van het parkeerterrein. De receptiemedewerker van het waterschap kan de bezoeker of
de medewerker toegang verlenen door het openen van de slagboom.
3. De toegangspas, dan wel de toestemming van de receptiemedewerker en het openen van de
slagboom, geeft recht op toegang tot het parkeerterrein en, mits er voldoende plaats is, het
parkeren van een motorvoertuig volgens deze algemene voorwaarden.
4. Voor het gebruik van het parkeerterrein is de parkeerder géén geld verschuldigd.

Algemene voorwaarden parkeren hoofdkantoor De Blomboogerd 1, Tiel (Waterschap Rivierenland)

Pagina 1

van 3

Artikel 5 Toegang parkeerterrein weigeren
De beheerder is gerechtigd aan enig parkeerder de toegang tot het parkeerterrein te weigeren indien het
waterschap dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich met
name voordoen indien de beheerder weet of vermoedt dat een motorvoertuig ontplofbare of andere
gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde
brandstofreservoir van het motorvoertuig, alsmede in geval de beheerder van oordeel is dat het
motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd,
aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.
Artikel 6 Gebruik van het parkeerterrein
1. Motorvoertuigen mogen uitsluitend worden geparkeerd volgens de door het waterschap gegeven
aanwijzingen. Borden op het parkeerterrein gelden als door het waterschap gegeven aanwijzingen.
2. Het is verboden om een motorvoertuig te parkeren op het parkeerterrein:
a. buiten de daarvoor bestemde parkeervakken;
b. door onbevoegden op een invalidenparkeerplaats;
c. op een parkeerplaats voor motoren, indien het motorvoertuig géén motor is;
d. op de overige parkeerplaatsen, indien het motorvoertuig een motor is.
e. op een parkeerplaats bestemd voor brede motorvoertuigen, indien het motorvoertuig minder
breed is dan 1,90 meter1.
f. op de overige parkeerplaatsen, indien het motorvoertuig breder is dan 1,90 meter2.
g. op een parkeerplaats voor bedrijfsauto’s, indien het motorvoertuig géén bedrijfsauto is;
h. op de overige parkeerplaatsen, indien het motorvoertuig een bedrijfsauto is;
i. door een medewerker op een parkeerplaats voor bezoekers;
j. door een medewerker die niet meedoet aan de Carpoolregeling van het waterschap of een
bezoeker van het waterschap op een parkeerplaats voor carpoolers.
3. De bezoeker van het waterschap die een motorvoertuig op het parkeerterrein heeft geparkeerd,
dient zich te melden bij de receptie in het hoofdkantoor en bepaalde gegevens (zoals naam,
kenteken, contactpersoon binnen het waterschap) te noteren in het logboek.
4. De medewerker die meedoet aan de Carpoolregeling van het waterschap en die zijn motorvoertuig
parkeert op een parkeerplaats voor carpoolers, dient zichtbaar een carpoolparkeerkaart achter de
voorruit te plaatsen.
5. De parkeerder dient een verkeerd geparkeerde motorvoertuig direct op het eerste verzoek van de
beheerder te verwijderen. De parkeerder zal na een oproep via het omroepsysteem in het
hoofdkantoor of via andere middelen in de gelegenheid worden gesteld het motorvoertuig (binnen
een nader te stellen, korte termijn3) weg te halen.
6. Een motorvoertuig die in strijd met de voorschriften (zoals opgenomen in het tweede lid van dit
artikel) is geparkeerd, kan de beheerder, nadat de parkeerder vooraf is gewaarschuwd conform het
bepaalde in het vijfde lid van dit artikel, voor rekening en risico van parkeerder voorzien van een
wielklem of laten verwijderen (wegslepen).
7. Indien een motorvoertuig is geparkeerd op een hoofdrijbaan van het parkeerterrein (de
toegangsweg langs de scheidingsmuur op het parkeerterrein aan de voorzijde van het hoofdkantoor
of de toegangsweg op het parkeerterrein aan de achterzijde van het hoofdkantoor) zal deze in
opdracht van de beheerder worden weggesleept.

1

Exclusief spiegels aan weerzijden van het motorvoertuig.
Exclusief spiegels aan weerzijden van het motorvoertuig.
3
Bijvoorbeeld een termijn van 10 minuten.
2
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8. In geval van wegslepen zal de beheerder tot het moment van wegslepen het motorvoertuig
voorzien van een wielklem. Indien het motorvoertuig is weggesleept, dienen eerst alle aan het
wegslepen verbonden kosten te worden voldaan door parkeerder aan het bedrijf dat het
motorvoertuig in opdracht van de beheerder heeft weggesleept, alvorens het motorvoertuig weer
wordt vrijgegeven.
9. Indien een motorvoertuig wordt voorzien van een wielklem brengt de beheerder een
waarschuwing aan op het motorvoertuig. De wielklem wordt pas verwijderd na betaling van
€25,00 te voldoen aan de beheerder. Een motorvoertuig voorzien van een wielklem, waarvoor zich
gedurende 2 werkdagen na plaatsing van de wielklem niemand meldt, kan in opdracht van de
beheerder worden weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn geheel voor rekening van de
parkeerder van het motorvoertuig.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
Het gebruik van het parkeerterrein voor het parkeren van een motorvoertuig (of de tussen partijen
overeengekomen parkeerovereenkomst) omvat geen bewaking. Het waterschap aanvaardt dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder
of andere inzittende van het motorvoertuig. Het waterschap aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid
voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder of andere inzittende van het
motorvoertuig, alsmede terzake lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect
veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van het parkeerterrein, tenzij de schade direct is
veroorzaakt door of vanwege grove nalatigheid van het waterschap en/of medewerkers van het
waterschap en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt
uitgesloten.
Artikel 8 Forumkeuze, Nederlands recht en citeertitel
1. Alle geschillen ontstaan door en voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen het waterschap en de
wederpartij worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden parkeren
hoofdkantoor De Blomboogerd 1, Tiel (Waterschap Rivierenland)”.
4. Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2009, met uitzondering van artikel
6, tweede lid, sub e en f, die in werking treden op een door het college van dijkgraaf en heemraden
te bepalen tijdstip.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en
heemraden d.d. 3 juli 2008

Algemene voorwaarden parkeren hoofdkantoor De Blomboogerd 1, Tiel (Waterschap Rivierenland)

Pagina 3

van 3

