ALGEMENE VOORWAARDEN
BEGRIPSOMSCHRIJVING
1.1
Onder parkeerder wordt verstaan diegene die
gerechtigd is zijn of haar voertuig te (doen) parkeren in
de garage en waarvan het kenteken bij Carré bekend is.
1.2
Onder parkeerplaats wordt verstaan een als
zodanig bestemde plaats in de garage geëxploiteerd
door Carré te Amsterdam.
AANSPRAKELIJKHEID
2.1
Carré
aanvaardt
geen
enkele
aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, beschadiging of
welke schade dan ook in de meest ruime zin des woords
aan de geparkeerde voertuigen en/of de inhoud daarvan.
2.2
De parkeerder is aansprakelijk voor elke vorm
van schade, welke door hem of door zijn voertuig wordt
aangebracht aan de parkeergarage met inbegrip van de
aanwezige installaties.
VOORSCHRIFTEN IN GARAGE
3.1
De parkeerder is gehouden zich strikt te
houden aan de aanwijzingen van het personeel en om
alle voorschriften welke in of bij de garage zijn kenbaar
gemaakt, nauwkeurig op te volgen.
3.2
Het is niet toegestaan werkzaamheden aan
voertuigen in de parkeergarage te verrichten.
3.3
Carré is eveneens gerechtigd een voertuig
dat buiten de overeengekomen tijden geparkeerd staat te
(doen) verplaatsen, zonodig naar de openbare weg, dan
wel het dan geldende uurtarief te berekenen, zulks ter
keuze van Carré.
3.4
Carré is op generlei wijze aansprakelijk voor
de gevolgen die er kunnen ontstaan indien het voertuig
op de openbare weg dan wel in de garage wordt gestald,
diefstal, wielklem, wegslepen, beschadiging etc. daar
onder begrepen.
3.5
Het is parkeerder niet toegestaan fietsen,
brommers, of andere vervoermiddelen in de garage te
stallen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Noch
is de parkeerder toegestaan de garage te gebruiken als
opslagruimte.
VOORTUIG VERWIJDERING
4.1
Indien het voertuig niet door de parkeerder
binnen 60 min. na de voorstelling is verwijderd, dan
machtigt de parkeerder Carré het voertuig uit de garage
te verwijderen en op te slaan op een nader te bepalen
lokatie. Alle hieruit voorkomende kosten zijn voor
rekening van de parkeerder.

