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Datum     vastgesteld 22 juni 2022 

Titel Parkeervoorwaarden 

Algemene parkeervoorwaarden voor het parkeerterrein behorende tot het 

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 

Deze algemene parkeervoorwaarden zijn van toepassing op alle parkeerders en 

voertuigen die gebruik maken van de parkeerterreinen van het Erasmus MC te 

Rotterdam.  

 

Deze algemene parkeervoorwaarden gelden vanaf 12 januari 2022 en vervangen 

alle voorgaande algemene parkeervoorwaarden geldende voor het parkeerterrein 

behorende tot het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam.  

 

I. Algemeen 

 

1. Definities 

 

Eigenaar: Het Erasmus MC en/of de door haar aangestelde 

beheerder/vertegenwoordigers. 

 

Erasmus MC-pas: Toegangspas behorende bij het toegangscontrolesysteem van 

het Erasmus MC.  

 

Parkeerbewijs: Parkeerkaart die bij de ingang van het parkeerterrein aan de 

Parkeerder wordt afgegeven, Erasmus MC-pas, of elk ander vereist middel dat 

gebruikt wordt om toegang tot het parkeerterrein te verkrijgen. Het parkeerbewijs 

geeft recht op het parkeren van één voertuig. 

 

Parkeerder: Degene die met een voertuig gebruik maakt van het Parkeerterrein. 

 

Parkeergeld: Het bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van het 

parkeerterrein. 

 

Parkeerterrein: De parkeergarage en/of de terreinen behorende tot het Erasmus MC 

bestemd om voertuigen te parkeren met alle bijbehorende ruimten en 

voorzieningen. 

 

Voertuig: Voertuig als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. 

 

2. Parkeerovereenkomst  

 

2.1 Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het 

enkele feit dat de Parkeerder het Voertuig op het Parkeerterrein heeft gebracht. Op 

deze parkeerovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door 

gebruik te maken van het Parkeerterrein heeft Parkeerder zich akkoord verklaard 

met deze voorwaarden. 

 

2.2 Een afwijking van deze algemene parkeervoorwaarden is slechts van kracht als 

Eigenaar daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd of een ontheffing 

daarvoor heeft uitgegeven. 
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2.3 De Parkeerder verbindt zich kennis te nemen van deze algemene bepalingen 

alvorens het Parkeerterrein te betreden.  

 

2.4 De Eigenaar verbindt zich de Parkeerder op het bestaan van deze algemene 

parkeervoorwaarden te wijzen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden ligt 

bij Eigenaar ter inzage en wordt aan belangstellenden ter hand gesteld als dit 

redelijkerwijs mogelijk is. Op verzoek wordt dit kosteloos toegezonden. Voorts zijn 

deze voorwaarden in te zien op de website van Eigenaar en voor de medewerkers 

van Eigenaar zijn de voorwaarden ook te vinden op intranet .  

 

3. Parkeerbewijs 

 

3.1 Een Voertuig wordt slechts toegelaten tot het Parkeerterrein met een geldig 

Parkeerbewijs, c.q. na het verrichten van een door de Eigenaar aangegeven 

handeling die het mogelijk maakt dat de Parkeerder het verschuldigde Parkeergeld 

bij het verlaten van het Parkeerterrein kan voldoen, dan wel de Parkeerder het 

verschuldigde Parkeergeld in rekening te brengen. 

 

4. Parkeergeld 

 

4.1 Het Parkeergeld voor bezoekers en patiënten van het Erasmus MC wordt 

berekend volgens door de Eigenaar vastgestelde tarieven zoals deze bij het 

Parkeerterrein of bij de ingang van het parkeerterrein staan vermeld. Eigenaar is 

gerechtigd de tarieven te allen tijde bij nadere aankondiging te wijzigen.  

 

4.2 Het Parkeergeld voor medewerkers van het Erasmus MC wordt berekend 

conform het vastgestelde vervoersbeleid. Tariefsverhogingen zullen ten minste een 

maand voor de verhoging bekend worden gemaakt.  

 

5. Toegang 

 

5.1 Het Parkeerterrein mag uitsluitend gebruikt worden door bezoekers en patiënten 

van het Erasmus MC, en medewerkers van het Erasmus MC indien dit gebruik is 

gerelateerd aan werkzaamheden in het Erasmus MC.  

 

5.2 De Eigenaar is te allen tijde gerechtigd de toegang tot het Parkeerterrein, 

zonder opgave van redenen, te weigeren.  

 

5.3 Aan de Parkeerder wordt een willekeurige parkeerplaats op het Parkeerterrein 

ter beschikking gesteld. Er is dus geen plaats garantie, tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen.  

 

5.4 Het in- en uitrijden van Voertuigen in of uit het Parkeerterrein kan uitsluitend 

geschieden tijdens de door de Eigenaar vastgestelde openingstijden.  

 

5.5 Indien Eigenaar overgaat op in- en/of uitrijden op kenteken wordt bij het  inrijden 
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op het parkeerterrein uw kenteken vastgelegd. Na uitrijden wordt uw kenteken 

verwijderd.  

 

II Betaling 

 

1. Betaling  

Het verschuldigde Parkeergeld dient, voordat de Parkeerder met zijn Voertuig het 

Parkeerterrein verlaat te worden voldaan, tenzij een andere regeling is getroffen. Bij 

medewerkers van het Erasmus MC wordt het parkeergeld automatisch verrekend 

met het salaris van de medewerker.  

 

2. Geen geldig Parkeerbewijs 

Indien de Parkeerder geen geldig Parkeerbewijs kan tonen, is hij voor elke dag of 

gedeelte daarvan dat hij gebruik heeft gemaakt van het Parkeerterrein, het tarief 

voor een verloren kaart verschuldigd, zoals vermeld op het Parkeerterrein. Bij 

verlies van het Parkeerbewijs is Parkeerder het maximum dagtarief verschuldigd. 

 

III Gebruik van het Parkeerterrein 

 

1. Regels 

 

1.1. Op het Parkeerterrein is de landelijke verkeersregelgeving, waaronder de 

Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 

toepassing. Bij niet-inachtneming van de wettelijke bepalingen is de Parkeerder 

aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade.  

 

1.2 De op het Parkeerterrein geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde 

voorwaarden te voldoen als op de openbare weg geparkeerde voertuigen.  

 

1.3 De Parkeerder is verplicht aanwijzingen van (het personeel van) Eigenaar op te 

volgen, het Voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich 

zodanig te gedragen dat het verkeer op en/of bij het Parkeerterrein niet wordt 

gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.  

 

1.5 De Parkeerder dient het Voertuig deugdelijk af te sluiten en verlichting te doven. 

Nadat het Voertuig is afgesloten dienen de inzittenden het Voertuig en het 

Parkeerterrein te verlaten. Het is Parkeerder en inzittenden niet toegestaan langer 

dan noodzakelijk is om het Voertuig te parkeren in een geparkeerd Voertuig te 

verblijven. 

 

1.6 De maximale snelheid op het Parkeerterrein is 15 km/u. 

 

1.7 Bij het niet naleven van de parkeerregels (zoals parkeren in de daarvoor 

bestemde parkeervakken) op het Parkeerterrein kan een wielklem worden 

geplaatst. De kosten voor het verwijderen van de wielklem bedragen € 50. 
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2. Beperkingen van het gebruik 

 

2.1 Het is verboden om op het Parkeerterrein 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 op het Parkeerterrein te brengen dan wel te hebben, 

motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het 

Voertuig uitgezonderd.  

 

2.3 Het is verboden in het Parkeerterrein reparaties aan het Voertuig of andere 

werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk 

toestemming door of namens de Eigenaar is verleend.  

 

2.4 De maximale parkeertijd bedraagt 24 uur, tenzij schriftelijk anders wordt 

overeengekomen. Na afloop van de maximale termijn is de gebruiker van het 

Parkeerterrein een boete verschuldigd van € 25 euro per dag (=dagtarief). Voor elke 

dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van 

het Parkeerterrein, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het 

recht van Eigenaar van het Parkeerterrein het Voertuig te (doen) verwijderen en 

onverkort het recht van de Eigenaar schadevergoeding te vorderen.  

 

2.5 Het is verboden aanhangwagens en caravans op het Parkeerterrein te 

parkeren.  

 

2.6 De maximale doorrijhoogte op het Parkeerterrein verschilt per terrein. De hoogte 

van het Voertuig mag niet meer bedragen dan bij de ingang van het Parkeerterrein 

staat aangegeven. Gedeelten van het Parkeerterrein kunnen afwijkende hoogten 

hebben dan bij de ingang is vermeld. 

 

2.7 Toegang tot de Parkeerfaciliteit hebben uitsluitend Voertuigen met een lengte 

van max. 4.80 meter, een breedte van max. 1.90 meter en een gewicht van minder 

dan 2800 kilogram. 

 

 

2.8 Het is verboden op het Parkeerterrein reclame-uitingen in welke vorm dan ook 

te doen of aan te brengen, anders dan op basis van een schriftelijke overeenkomst 

met de Eigenaar.  

 

3. Bevoegdheden Eigenaar 

 

3.1. Eigenaar is gerechtigd: 

 het Voertuig van Parkeerder van het Parkeerterrein te (doen) verplaatsen, 

van het Parkeerterrein te (doen) verwijderen, ermee over openbare en niet-

openbare weg te (doen) rijden en de kosten hiervan aan Parkeerder in 
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rekening te brengen, indien Parkeerder de bepalingen van deze 

voorwaarden niet naleeft;  

 het Voertuig zonder voorafgaande aankondiging, waarschuwing of 

aanwijzing op het Parkeerterrein te (doen) verplaatsen, van het 

Parkeerterrein te (doen) verwijderen, en ermee over openbare en niet-

openbare wegen te (doen) rijden, ingeval van ernstig gevaar of hinder;  

 de zaken die blijken te zijn achtergebleven op het Parkeerterrein na 

beëindiging van de parkeerovereenkomst te (doen) verwijderen, zonder 

daarmee verplicht te zijn om deze zaken te (doen) bewaren. De kosten van 

verwijdering worden in rekening gebracht aan Parkeerder.   

 

 

 

IV Niet nakoming 

 

1. Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke 

ingevolge de wet en/of de parkeerovereenkomst inclusief de daarop van toepassing 

zijnde voorwaarden op hem rust, is de Parkeerder gehouden aan de Eigenaar alle 

geleden en nog te lijden schade te vergoeden. 

 

2. Indien de Eigenaar genoodzaakt is een sommatie of ingebrekestelling te 

verzenden of een exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of in geval van 

noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht al de 

daarvoor gemaakte kosten waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel 

in als buiten rechte, aan de Eigenaar te voldoen.  

 

V Aansprakelijkheid 

 

1. Eigenaar neemt geen maatregelen ter bewaking van geparkeerde Voertuigen en 

stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele aan de Voertuigen toegebrachte schade, 

waaronder beschadiging en/of diefstal.  

 

2. Eigenaar is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is veroorzaakt door 

een gebrek aan het Parkeerterrein, en schade die het gevolg is van het op de juiste 

wijze opvolgen van aanwijzingen (van het personeel) van Eigenaar.  

Aansprakelijkheid jegens Parkeerder is beperkt tot een bedrag van € 20.000,00 per 

gebeurtenis, of in het geval van lichamelijk letsel van Parkeerder of zijn mede-

inzittende personen tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van het 

Erasmus MC wordt uitgekeerd. 

 

3. De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt.  
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VI Overige bepalingen 

 
1. Op deze algemene voorwaarden en alle (parkeer)overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien of daarmee verband houden is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
 
2. Een geschil tussen Parkeerder en Eigenaar, met betrekking tot de interpretatie 
van deze voorwaarden, de parkeerovereenkomst of andere handelingen in 
samenhang met deze voorwaarden, dat niet in onderling overleg kan worden 
opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.  

 

3. Eigenaar is gerechtigd deze algemene parkeervoorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen.  

 


