Algemene voorwaarden SchipholParkfly

Artikel 1 - definities
1.1 Schiphol Parkfly is een onderdeel van de commanditaire vennootschap Hotel Chariot CV.
, gevestigd te Aalsmeer aan de Oosteinderweg 243, hierna te noemen: SchipholParkfly.
1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die een reservering maakt voor de parkeerfaciliteit.
1.3 Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde
de periode gelegen tussen de ingangdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum
(deze datum meegerekend) van het parkeren.

Artikel 2 - de parkeerfaciliteit
2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij SchipholParkfly, waarbij de exacte
parkeerperiode en aankomst- en retourtijd dient te worden aangegeven, een parkeerplaats
reserveren.
2.2 De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de boekingsperiode te
stallen.
2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen
gereserveerd. SchipholParkfly heeft het recht een boeking af te wijzen indien de
parkeerfaciliteit in de door de reiziger aangegeven periode onvoldoende parkeercapaciteit
beschikbaar is.
2.4 SchipholParkfly heeft het recht om zonder opgaaf van redenen reserveringen niet te
accepteren.

Artikel 3 - reserveren, betalen wijzigen en annuleren
3.1 De reiziger kan tot 1 uur voor de ingangsdatum van de parkeerperiode een boeking voor
de parkeerfaciliteit maken.
3.2 De reiziger dient voor zijn vertrek naar Schiphol, de parkeerkosten te betalen op de
locatie van SchipholParkfly of in hotel Chariot te Aalsmeer aan de Oosteinderweg 243.
De reiziger kan met creditcard,pin of contant betalen. Verschuldigd is het voor de
parkeerperiode inclusief shuttleservice, verschuldigd bedrag. Voor de shuttleservice worden
geen separate kosten in rekening gebracht.
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3.3 De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren tot 2 uur voor vertrek.
Artikel 4 - parkeren
4.1 De reiziger dient de auto te parkeren op aanwijzing van het personeel van
SchipholParkfly.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
5.1 Het parkeren door de reiziger geschiedt geheel op eigen risico van de reiziger.
5.2 SchipholParkfly heeft de bevoegdheid en het recht om de auto van de reiziger te
verplaatsen en op enig ander parkeerplaats van SchipholParkfly te (doen) parkeren.
SchipholParkfly zal met grote zorgvuldigheid deze werkzaamheden uitvoeren, waarbij het de
medewerkers van SchipholParkfly toegestaan is om wijzigingen aan te brengen in de stand
van de stoel en spiegel, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van de auto.
5.3 SchipholParkfly sluit voorzover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid voor directe
door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te
wijten is aan opzet of grove schuld van SchipholParkfly of haar medewerkers.
5.4 SchipholParkfly sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade, inbraak en brand
uit.
5.5 SchipholParkfly heeft het recht om, in het geval er enige parkeerschade op of in de
nabijheid van de parkeerfaciliteit ontstaan is als een gevolg van een omstandigheid dat voor
het risico is van SchipholParkfly, deze te doen verhelpen door een carrosseriebedrijf dat is
aangesloten bij de FOCWA.
5.6 SchipholParkfly mag u met een nieuwsbrief van aanbiedingen op de hoogte houden.

Artikel 6- slotbepalingen
6.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Iedere recht van de reiziger op vergoeding van enige schade vervalt indien de afspraak
niet terstond, uiterlijk binnen 1 uur na afloop van de parkeerperiode, bij SchipholParkfly ter
plaatse van de balie in hotel Chariot schriftelijk is ingediend.
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