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Voorwaarden parkeren  

 
Parkeervergunningen 
 

1. Het veilingterrein is in beginsel alleen toegankelijk voor het in het veilingreglement omschreven 
bestemmingsverkeer. De veiling kan uitdrukkelijk en schriftelijk aan ander verkeer toegang 
verlenen. 

 
2. Het onder art.1 genoemde verkeer mag, met inachtneming van het veilingreglement, in beginsel 

alleen gebruik maken van niet gereserveerde parkeervakken. Voor het gebruik van andere 
parkeervakken is een door de veiling daartoe schriftelijk verstrekte parkeerstickers / 
parkeervergunning verplicht. 

 
3. Met de verstrekte parkeersticker / parkeervergunning kunt u op alle parkeerterreinen parkeren 

die voor uw type bedrijfswagen bestemd is. Dit, tenzij in de vergunning is aangegeven dat de 
vergunning ‘gereserveerde parkeervakken’ betreft. In dat geval geeft de betreffende 
parkeervergunning alleen recht op het gebruik van de gereserveerde parkeervakken op de 
betreffende parkeerterreinen. Bij gereserveerde parkeervakken staat een bord ‘gereserveerd 
voor (de naam van de vergunninghouder). 

 
4. De parkeersticker / parkeervergunning is niet overdraagbaar. Indien een vergunning is 

verkregen, kunnen door de veiling meerdere parkeerkaarten aan de vergunninghouder voor 
gebruik worden afgegeven. Het aantal afgegeven parkeerkaarten is niet bepalend voor het aantal 
parkeerplaatsen dat tegelijkertijd kan worden gebruikt. 

 
Parkeerkaart en wielklem 
 

5. Elke gebruiker van een parkeerplaats als onder art. 3 bedoeld, dient ervoor zorg te dragen dat in 
het voertuig vanaf de buitenzijde voor de bedrijfsbeveiliging duidelijk zichtbaar is, zodra en 
zolang het voertuig geparkeerd is (linksboven achter de voorruit van het voertuig. De sticker voor 
de aanhanger en/of oplegger aan de voorzijde boven de traingel/dissel). Bij gebreke hiervan, kan 
de bedrijfsbeveiliging een wielklem aan de auto bevestigen en/of een boete aan de gebruiker 
en/of eigenaar van het voertuig opleggen. 

 
Duur en beëindiging 
 

6. Een parkeervergunning wordt in beginsel voor bepaalde tijd verstrekt. De overeengekomen 
vergoeding voor de gehele periode, wordt via de dienstenfactuur van de rekening van gebruiker 
afgeschreven, waartoe gebruiker door ondertekening dezes, Royal FloraHolland machtigt. De 
definitieve kosten worden in een bevestigingsbrief gespecificeerd. 

 
Tussentijdse schriftelijke beëindiging is alleen mogelijk in de hieronder genoemde situaties: 

 

• tot 14 dagen voor aanvang van de periode waarvoor de vergunning is verleend onder 
gelijktijdige inlevering van alle parkeersticker /parkeerkaarten; of 

• bij een aantoonbaar substantieel aan de veiling toe te reken tekort aan parkeerplaatsen, 
onder gelijktijdige inlevering van alle parkeerstickers / parkeerkaarten; of 

• indien de veiling om haar moverende redenen de vergunning wenst in te trekken (dat kan 
bijvoorbeeld bij wanbetaling, om veiligheid of om bedrijfseconomische redenen zijn) 

 
In bovengenoemde situaties hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en zal 
uitsluitend de overeengekomen vergoeding, omgerekend over de resterende periode vanaf de 
schriftelijke beëindiging, worden teruggegeven. 
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Voorwaarden parkeren  

 
Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 

7. Op alle overeenkomsten van de veiling en/of bij betreding van het veilingterrein, is het 
veilingreglement van toepassing. Zie voor het veilingreglement onze website; 
www.royalfloraholland.com. 

 
De vergunninghouder dient met de (toekomstige) gebruikers van de parkeervakken, de 
toepasselijkheid van het veilingreglement overeen te komen en vrijwaart de veiling tegen 
eventuele claims van deze gebruikers. 

 
In aanvulling op het veilingreglement zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. 

 
De veiling is niet aansprakelijk voor gedragingen van personen op het veilingterrein. Het gebruik 
van (al dan niet gereserveerde) parkeervakken kan feitelijk worden verstoord door derden 
waarvoor de veiling dus niet aansprakelijk is. Ondanks het gegeven dat de veiling zich als een 
goed huisvader inspant om de wegen op haar terrein te onderhouden, geschiedt het betreden 
van het particuliere veilingterrein voor eigen risico. 

 
Indien onverhoopt, vanwege aan de veiling toerekenbare tekortkomingen, substantieel te weinig 
parkeervakken op het veilingterrein beschikbaar zijn, is de veiling uitsluitend gehouden tot 
restitutie van de vergoeding over de resterende periode conform art.6. 

 
 


