
ALGEMENE	   VOORWAARDEN	   VOOR	  	  
ABONNEEHOUDERS	  	  
	  
I. ALGEMEEN  
 
1. Definities  
 
Parking:  
De ondergrondse parkeergarage naast de Balk 
van Beel aan de Stapelhuisstraat te Leuven, 
genoemd Parking Tweewaters.  
 
Eigenaar:  
Eigenaar (in casu Tweewatersparking NV) en/of 
beheerder/exploitant van de parking en/of 
hun/zijn vertegenwoordiger(s).  
 
Abonneehouder :  
De abonneehouder is diegene die met de eigenaar 
een stallingsovereenkomst heeft afgesloten.  
 
Gebruiker: De eigenaar/gebruiker van een 
voertuig, dat in de parking is gebracht en welke 
door de Abonneehouder werd gemachtigd om 
krachtens de met de eigenaar  afgesloten 
overeenkomst afgenomen parkeerplaatsen te 
gebruiken. 
 
2. Stallingovereenkomst  
 
Een stallingovereenkomst werd  schriftelijk 
aangegaan tussen de eigenaar en de 
Abonneehouder. Aan de gebruiker wordt een 
willekeurige plaats ter beschikking gesteld  met 
uitzondering van die zones die specifiek bestemd 
zijn dmv signalisatie . De Abonneehouder en de 
gebruiker (waarvoor Abonneehouder zich sterk 
maakt) verbinden er zich evenwel toe om zich niet 
te parkeren op op plaatsen die voorbehouden zijn 
(door middel van bordjes, signalisatie, etc. ) aan 
specifieke gebruikers (zoals 
gehandicaptenplaatsen, cambioplaatsen, plaatsen 
voor groene wagens (elektrische wagens en plug-
in semi-hybride wagens), bezoekers parking 
Tweewaters ,bezoeker Stadswijk Tweewaters  
etc.).  In geval van overtreding, zal er éénmalig 
een verwittiging komen door de 
parkeerbeheerder . De gebruiker verplaatst zijn 
voertuig op eerste verzoek . Er dient  in elk geval 
een administratieve vergoeding betaald te 
worden van € 30 . Bovendien heeft de eigenaar 
het recht om alle kosten van verwijdering of 
verplaatsing ten laste zijn van de Abonneehouder 
, op wiens exclusief risico dergelijke 
verplaatsing of verwijdering geschiedt, te 
verhalen . De bewaking van het voertuig behoort 
niet tot de verplichting van de eigenaar.   
 
 
3. Toegang  
 
3.1 De gebruiker verschaft zich toegang tot de 
parking met behulp van nummerplaatherkenning 
(c.q. parkeerkaart dat bij het aangaan van de 
overeenkomst door de eigenaar aan de 
Abonneehouder of de gebruiker wordt 
overhandigd. Deze toegangskaart wordt 
gekoppeld aan een nummerplaat en kan in geen 
geval worden doorgegeven. In geval van schade 
veroorzaakt door opzet, grove schuld of 
eigenhandig uitgevoerde reparaties, evenals in 
het geval van verlies of diefstal kan een nieuw 
toegangsmiddel worden aangekocht voor een 
prijs van €50,00 incl. btw. Het oude 
toegangsmiddel zal worden geblokkeerd. Dit 
bedrag zal ook verschuldigd zijn indien blijkt dat 
een toegangskaart wordt doorgegeven , zonder 
toestemming van de eigenaar.  
 
3.2 Het in- en uitrijden alsook het parkeren van 
voertuigen in de parking kan uitsluitend 
geschieden binnen de tijden  die in de 
stallingovereenkomst zijn vastgelegd. Buiten 
deze tijden is toegang met behulp van de in het 

eerste lid genoemde middelen niet mogelijk of is 
het normale uurtarief van toepassing. Er zal 
door de eigenaar geen enkele bijstand worden 
verleend, noch zal er  enige beschikbaarheid 
vanwege de eigenaar zijn buiten voormelde 
openingstijden. 
 
3.3 In de parking mogen uitsluitend 
personenauto's en bedrijfsauto's met een 
maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd. 
De hoogte van de voertuigen mag niet meer 
bedragen dan welke bij de ingang van de parking 
staat aangegeven, dan wel blijkt uit de feitelijke 
situatie ter plaatse. Het is niet toegestaan met 
aanhangwagens van welke aard dan ook, 
hieronder mede begrepen caravans, de parking in 
te rijden.  
 
3.4 De eigenaar is gerechtigd aan eender welk 
voertuig de toegang tot de parking te weigeren, 
indien de eigenaar dit met inachtneming van 
redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit 
geval zal zich met name voordoen in het geval de 
eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig 
ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen 
vervoert - daaronder niet begrepen 
motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde 
reservoir van het voertuig - alsmede in het geval 
de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet 
op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de 
zaken die daarmee worden vervoerd, aan de 
omgeving schade kan toebrengen in de meest 
ruime zin. Aangezien de parking niet beschikt over 
een LPG-installatie, zijn voertuigen die (mede) 
LPG brandstof gebruiken, verboden.  
 
3.5 De in de parking geparkeerde voertuigen 
dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als 
de op de openbare weg geparkeerde voertuigen 
(deel III/WA-verzekering, etc.). In de parking is de 
wegcode en elke andere regelgeving met 
betrekking tot het verkeer op de openbare weg 
ook van toepassing, voor zover daarvan niet door 
de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken.  
 
4. Duur van de overeenkomst  
 
4.1 De stallingovereenkomst werd afgesloten 
voor de in artikel 2 van de stallingovereenkomst 
opgenomen duur. 
 
4.2 Uiterlijk op de laatste dag van de 
overeenkomst dienen al de door de eigenaar aan 
de Abonneehouder en/of de gebruiker ter hand 
gestelde  toegangsmiddelen te worden 
ingeleverd. Indien de gebruiker en/of 
Abonneehouder nalatig blijft tot inlevering van 
de zaken, is de Abonneehouder zonder dat enige 
nadere ingebrekestelling is vereist, voor elke 
zaak die niet wordt ingeleverd een vergoeding 
voor bijkomende kosten verschuldigd. Deze 
vergoeding bedraagt €50.00 incl. btw per dag /per 
zaak voor elke dag dat de gebruiker of de 
Abonneehouder verzuimt enige zaak aan de 
eigenaar af te geven.  
 
5. Camerabewaking/Nummerplaatherkenning  
 
De Abonneehouder en/of de gebruiker (waarvoor 
de Abonneehouder zich sterk maakt) is er zich van 
bewust en aanvaardt dat de parking het voorwerp 
uitmaakt van camerabewaking, waarvan de beelden 
worden opgeslagen en dat de nummerplaten van 
de voertuigen tevens worden herkend, waarbij 
deze nummerplaten tevens worden opgeslagen. 
Voor zover nodig, geeft  de Abonneehouder en de 
gebruiker (waarvoor de  Abonneehouder zich 
sterk maakt) hierbij hun uitdrukkelijke 
toestemming tot voormelde camerabewaking en 
het opslaan van de beelden, alsook tot voormelde 
nummerplaatherkenning en het opslaan ervan. 
 
Inzake de nummerplaatherkenning en het 
opslagen van de gegevens ervan, wordt volgende 



bijkomende informatie verstrekt aan de 
parkeerder: 
- de verantwoordelijke voor de verwerking van de 
informatie is nagemelde Tweewatersparking NV; 
- de verwerking geschiedt met het oog op de 
gemakkelijkere en snellere toegang tot de 
parking; 
- De Abonneehouder of de gebruiker heeft het 
recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de 
voorgenomen verwerking te verzetten, indien de 
verwerking verricht wordt met het oog op direct 
marketing; 
- de bestemmeling van de gegevens is de eigenaar, 
alsook de wijkbeheerder van de stadswijk 
Tweewaters, evenals enige derde die diensten 
verricht in het kader van de werking van de 
parking en/of enige publieke overheden. 
 
- het bestaan van een recht van toegang en op 
verbetering van de persoonsgegevens die op de 
gebruiker betrekking hebben. 
 
Om veiligheidsredenen zal Abonneehouder steeds 
de nummerplaten van de gebruikers overmaken 
aan de eigenaar voorafgaand aan het gebruik van 
de parking door de betrokken gebruiker. 
De Abonneehouder zal deze nummerpla(a)t(en) 
minimaal 2 x per jaar updaten en /of bevestigen 
aan de Eigenaar en dit voor 30/06 en 31/12 van elk 
jaar.  
 
  
II. BETALING  
 
1. Betaling  
 
Betaling van het parkeergeld wordt geregeld in 
de stallingovereenkomst vermeld onder artikel 2 
(Algemeen) hierboven. Alle facturatie vanuit de 
eigenaar zal electronisch gebeuren.  
 
2. Niet-betaling  
 
2.1 Indien de Abonneehouder nalatig is in de 
betaling van het verschuldigde parkeergeld (of 
andere vorderingen uit de stallingovereenkomst 
voortvloeiend) op de overeengekomen 
vervaldatum, dan is de eigenaar gerechtigd, 
onverminderd het bepaalde in de 
stallingovereenkomst, de toegang tot de parking 
te weigeren aan de gebruiker, zulks 
onverminderd de overige rechten die voor de 
eigenaar uit de niet-betaling voortvloeien. Voor 
het ( eventueel) deblokkeren wordt €50,00 incl. 
btw in rekening gebracht.  
 
III. GEBRUIK VAN DE PARKING  
 
1. Regels  
 
1.1 Gedurende de aanwezigheid in de parking 
dient de gebruiker zich te gedragen conform de 
bepalingen van de wegcode en elke andere 
regelgeving met betrekking tot het verkeer op de 
openbare weg van toepassing, voor zover daarvan 
niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken. 
Bij niet-nakoming daarvan is de gebruiker 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende 
schade.  
 
1.2 De parkeerder is  verplicht de rijrichting en 
andere aanwijzingen in de parking strikt na te 
leven , hij dient  eventuele aanwijzingen van de 
vertegenwoordiger  van de eigenaar op te volgen, 
het voertuig desgevallend te plaatsen op de 
aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich 
zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij 
de parking niet wordt gehinderd en de veiligheid 
niet in gevaar wordt gebracht. De 
maximumsnelheid is 10 km/uur.  
 
In geen geval zal de parkeerder de motor van  zijn 
voertuig laten draaien , zelfs niet in een 
wachtfile of om welke reden ook.  
 

  
1.3 De vertegenwoordiger van de parking is 
gerechtigd, indien dit naar zijn oordeel 
noodzakelijk is of bij schending van onderhavige 
algemene voorwaarden, voertuigen binnen de 
parking te verplaatsen en/of enig voertuig uit de 
parking te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot 
enige aansprakelijkheid voor de eigenaar of de 
vertegenwoordiger kan leiden. De 
vertegenwoordiger  dient bij het (beoordelen van 
de noodzaak tot) verplaatsen en/of verwijderen 
de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te 
nemen.  
 
De voertuigen dienen tijdens het parkeren 
deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten 
dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van 
de voertuigen die in de parking worden 
geparkeerd niet toegestaan langer in het 
voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die 
nodig is om het betreffende voertuig te 
parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, 
dienen de inzittenden het voertuig en de parking 
te verlaten. 
 
2. Hinder/beperkingen gebruik/Defibrillator  
 
2.1 Het is verboden in of op de parking goederen 
te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren 
of ter verhuur aan te bieden.  
 
2.2 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of 
anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen 
in de parking te brengen dan wel binnen te 
hebben, motorbrandstof in het daarvoor 
bestemde normale brandstofreservoir van het 
voertuig uitgezonderd.  Het is tevens verboden 
zwerfvuil achter te laten in de parking. 
 
Het is verboden in of op de parking reparaties aan 
het voertuig of andere werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren , noch het voertuig 
te (laten) wassen ,tenzij daartoe uitdrukkelijk 
toestemming door of namens de eigenaar is 
verleend.  
 
 
2.3 Er is een defibrillator aanwezig in de parking 
die de gebruikers op eigen risico kunnen (laten) 
gebruiken.  
 
 
IV NIET NAKOMING  
 
1. Toerekenbare tekortkoming  
  
1.1 Indien de gebruiker en/of Abonneehouder 
tekortschiet in de nakoming van enige 
verplichting welke ingevolge de wet, de 
plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of 
de met de Abonneehouder afgesloten 
stallingovereenkomst, is Abonneehouder 
gehouden aan de eigenaar alle schade te 
vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als 
gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of 
enig ander in gebreke blijven.  
 
1.2 Indien de eigenaar genoodzaakt is een 
ingebrekestelling of ander exploot aan de 
gebruiker en/of Abonneehouder te doen 
uitbrengen of ingeval van noodzakelijke 
procedures tegen de gebruiker, is de 
Abonneehouder verplicht al de daarvoor 
gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan 
de eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure 
ten onrechte is aangegaan.  
 
1.3 De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het 
voertuig achter te houden en daartoe geëigende 
maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen 
aan de eigenaar hetzij op grond van de 
stallingovereenkomst hetzij uit andere hoofde 
van de Abonneehouder te vorderen heeft, is 
voldaan.  
 



1.4 Indien de Abonneehouder en/of een gebruiker 
na beëindiging of ontbinding van de 
stallingovereenkomst vermeld onder artikel 2 
(Algemeen) een voertuig in de parking heeft 
achtergelaten, zal de eigenaar de 
Abonneehouder en/of de gebruiker schriftelijk 
verzoeken het achtergelaten motorvoertuig te 
verwijderen. Indien Abonneehouder hieraan geen 
gevolg geeft, zal de eigenaar het achtergelaten 
voertuig uit de parkinglaten verwijderen. De 
eigenaar zal de Abonneehouder hiervan 
schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de 
Abonneehouder  binnen 3 maanden na het laatste 
schriftelijke bericht het motorvoertuig niet 
heeft opgehaald, zal de eigenaar het voertuig 
verkopen of vernietigen. De eigenaar is alsdan 
slechts gehouden aan Abonneehouder en/of de 
gebruiker te vergoeden de verkoopopbrengst 
verminderd met de kosten van de eigenaar in 
verband met verwijdering en de tijdelijke opslag 
van het voertuig en eventueel de kosten zoals 
bedoeld in artikel IV 1.2. Indien laatstgenoemde 
kosten hoger zijn dan de opbrengst van het 
voertuig, dient de gebruiker al deze kosten te 
vergoeden aan de eigenaar.  
 
2. Niet-toerekenbare tekortkoming 
 
Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden 
toegerekend indien deze te wijten is aan een van 
de wil van de eigenaar onafhankelijke 
omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming 
van de verplichtingen uit de overeenkomst 
redelijkerwijs door Abonneehouder en/of de 
gebruiker niet meer van de eigenaar kan worden 
verlangd. Hieronder worden in ieder geval 
begrepen werkstakingen, brand, 
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen 
alsmede een tekortkoming in de nakoming door 
derden.  
 
V AANSPRAKELIJKHEID  
 
1. Aansprakelijkheid  

 
1.1 De tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar 
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid 
voor diefstal of het verloren gaan van 
eigendommen en/of bezittingen van 
Abonneehouder en/of de gebruiker. De eigenaar 
aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor 
welke schade dan ook aan de eigendommen van 
Abonneehouder en/of de gebruiker alsmede ter 
zake van lichamelijk letsel en/of enige andere 
schade, direct of indirect veroorzaakt door of 
ten gevolge van het gebruik van de parking, tenzij 
de schade direct is veroorzaakt door de eigenaar 
en/of het personeel van de parking en deze 
aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van 
deze algemene voorwaarden c.q. de 
stallingovereenkomst wordt uitgesloten. Onder 
gebruiker worden hier mede verstaan andere 
inzittenden van zijn voertuig.  
 
1.2 De gebruiker is aansprakelijk voor alle 
schade die door hem is veroorzaakt. Schade door 
de gebruiker veroorzaakt aan de parking of 
daarbij behorende apparatuur dient door de 
Abonneehouder te worden vergoed, hetzij ter 
plaatse, hetzij nadat door of namens de eigenaar 
een expertise van de schade is opgemaakt, een en 
ander onverminderd het bepaalde in artikel IV 
1.4.  
 
1.3 De eigenaar aanvaardt voorts geen 
aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge 
van het gebruik van de parking of ten gevolge van 
overige diensten welke door of namens de 
eigenaar in de parking worden aangeboden, tenzij 
dat Abonneehouder kan aantonen dat er sprake is 
van grove schuld van de eigenaar en/of het 
personeel van de parking.  
 
 

 

 


