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HOOFDSTUK I - ALGEMEEN
Artikel 1.
Begripsbepaling
De gemeente:
De gemeente Nijmegen, gevestigd aan de Korte Nieuwstraat 6 te Nijmegen.
Fietsenstalling:
Een door een elektrisch aangedreven poort afgesloten ruimte met stallingsrekken die door middel
van een toegangspas gebruikt kan worden voor het parkeren van fietsen.
Toegangspas:
Draadloze contactpas of contactdruppel.
Abonnementhouder:
Een natuurlijk persoon die de abonnementsovereenkomst sluit met als doel om een fiets in de
fietsenstalling te brengen.
Stallingovereenkomst:
Een abonnement dat voor de duur van tenminste één jaar wordt afgesloten tussen gemeente en
abonnementhouder en na deze periode telkens met één jaar door gemeente stilzwijgend wordt
verlengd.
Abonnementsgeld:
Het bedrag dat de abonnementhouder verschuldigd is voor het gebruik van de fietsenstalling.
Fiets:
Fiets zoals gedefinieerd in de Wegenverkeerswet 1994.
Toegangscontrole apparatuur:
Apparatuur ter controle van geautoriseerde toegang middels Toegangspas, waarna vervolgens
toegang tot de fietsenstalling mogelijk gemaakt wordt.
Locatie:
De fietsenstalling bevindt zich in de Molenstraat onder de kerk.
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Artikel 2.
Aansprakelijkheid
De tussen partijen tot stand gekomen stallingovereenkomst omvat geen bewaking. De gemeente
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, vervreemding, beschadiging of
het verloren gaan van eigendommen van de abonnementhouder. De gemeente aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de, evenals terzake
lichamelijk letsel en/of enige andere (gevolg)schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten
gevolge van het gebruik van de fietsenstalling, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of
vanwege grove nalatigheid van de gemeente en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel
van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
HOOFDSTUK II – PARKEREN VAN DE FIETS
Artikel 3.
Een abonnementhouder die zijn fiets in de fietsenstalling wil parkeren dient gebruik te maken van
de toegangscontrole apparatuur.
Artikel 4.
één geldige Toegangspas gekoppeld aan een geldige stallingsovereenkomst geeft de
abonnementhouder, recht op toegang tot de fietsenstalling en het parkeren van één fiets in een
van de aanwezige stallingplaatsen.
Artikel 5.
Het is verboden met snorfietsen, bromfietsen, motoren en/of fietsaanhangwagens en bakfietsen
van welke aard dan ook, de fietsenstalling binnen te rijden of te parkeren.
Artikel 6.
Opslag van goederen van welke aard dan ook is niet toegestaan.
Artikel 7.
De fiets mag uitsluitend worden geparkeerd in de daarvoor bestemde rekken. De entree en paden
dienen altijd open en berijdbaar te worden gehouden. Fietsen die in strijd met de genoemde
voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door de gemeente altijd voor risico van de
abonnementhouder worden verwijderd. Alle daarmee verband houdende kosten worden op de
abonnementhouder verhaald.
Artikel 8.
Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in
de fietsenstalling te brengen dan wel binnen te hebben.
Artikel 9.
De fietsenstalling is 24 uur per dag middels het presenteren van een geldige Toegangspas bij de
toegangscontrole apparatuur toegankelijk.
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Artikel 10.
1. Het zich ophouden in de fietsenstalling, behalve voor het onmiddellijk parkeren dan wel
ophalen van de fiets, is niet toegestaan.
2. Het is, zonder voorafgaande toestemming van de gemeente, verboden om de
fietsenstalling voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van fietsen.
Artikel 11.
Het is zonder toestemming van de gemeente verboden in de fietsenstalling goederen of diensten
aan te bieden, uit te delen, of deze te verkopen of te verhuren. Bij overtreding zullen alle hieruit
voortvloeiende kosten op de wettelijk aansprakelijke partij worden verhaald.
Artikel 12.
Het is zonder toestemming van de gemeente verboden in de fietsenstalling te flyeren of
strooibiljetten te verspreiden. Bij overtreding zullen alle hieruit voortvloeiende kosten op de
wettelijk aansprakelijke partij worden verhaald.
Artikel 13.
Het is verboden om in de fietsenstalling te roken of open vuur te maken.
Artikel 14.
Het is verboden in de fietsenstalling reparaties aan de fietsen of andere werkzaamheden uit te
voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de gemeente
is verleend.
Artikel 15.
Het is verboden afval in de fietsenstalling achter te laten. Bij overtreding zullen alle daaruit
voortvloeiende kosten op de vervuiler worden verhaald.
Artikel 16.
Het is zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan in, op of aan de fietsenstalling
reclame te maken.
Artikel 17.
De abonnementhouder is aansprakelijk voor alle schade die door of tengevolge van het gebruik
van de fietsenstalling door abonnementhouder wordt veroorzaakt. Voor de vaststelling van het
bedrag van de schade zal een door of namens de gemeente opgestelde expertise beslissend zijn.
De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de abonnementhouder.
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Artikel 18.
Indien de abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is
opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met
abonnementhouder gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene
voorwaarden, is de abonnementhouder gehouden aan de gemeente alle schade te vergoeden,
door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid. Indien de
gemeente genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de
abonnementhouder te doen uitbrengen is de abonnementhouder verplicht al de daarvoor
gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de gemeente te vergoeden.
HOOFDSTUK III - ABONNEMENTEN
Artikel 19.
Voor een stallingsovereenkomst komen in aanmerking bewoners die woonachtig zijn binnen de
singels en werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd binnen de singels.
Werknemers dienen een verklaring van de werkgever te overleggen waaruit blijkt dat de
werknemer op locatie binnen de singels werkzaam is.
Artikel 20.
De stallingovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar en gaat in op het moment
van het retour sturen van de ondertekende stallingsovereenkomst. Deze periode wordt door
partijen stilzwijgend met telkens één jaar verlengd. De stallingovereenkomst kan door beide
partijen, schriftelijk of elektronisch, worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Na
deze termijn zal de gemeente het gebruik van de Toegangspas blokkeren. Schriftelijke opzegging
van de zijde van de gemeente vindt plaats indien de abonnee nalatig is in de nakoming van enige
verplichting of voorschrift uit deze voorwaarden.
Artikel 21.
De kosten van een stallingovereenkomst bedragen per jaar € 30,- ( zegge dertig euro). De
kosten dienen bij aanvang van het nieuwe abonnementsjaar voldaan te worden op straffe van
ontbinding van de stallingsovereenkomst op basis van artikel 19.
Artikel 22.
Bij het opzeggen of ontbinden van de stallingsovereenkomst wordt het resterende bedrag niet
gerestitueerd.
Artikel 23.
De stallingovereenkomst is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
Artikel 24.
Iedere geparkeerde fiets dient te zijn voorzien van een sticker. Geparkeerde fietsen welke niet
zijn voorzien van een sticker, of fietsen die in strijd met de artikelen 4 en 7 staan geparkeerd
worden verwijderd. De eigenaar kan de verwijderde fiets tegen betaling van het dan geldige tarief
ophalen bij de AFAC.
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Artikel 25.
De stallingsovereenkomst geeft geen recht op plaats garantie in de fietsenstalling.
Artikel 26.
Bij het aangaan van de stallingsovereenkomst krijgt de abonnee een Toegangspas waarmee
toegang tot de fietsstalling verkregen wordt. Deze Toegangspas blijft eigendom van de gemeente.
Bij beëindiging of ontbinding van het abonnement wordt de Toegangspas uit het systeem
verwijderd. De abonnee dient de pas voorzien van NAW gegevens en kenmerk van de
stallingsovereenkomst aan te bieden bij de gemeente.
Wanneer een Toegangspas door verlies of onjuist gebruik vervangen moet worden is de abonnee
verplicht een nieuwe Toegangspas te kopen. De vervangingskosten bedragen € 10,-.
Artikel 27.
Mocht blijken dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente van deze voorschriften
wordt afgeweken, dan wordt na aanmaning de stallingsovereenkomst ontbonden.

HOOFDSTUK IV - BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 28.
Een tekortkoming kan de gemeente niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van
de wil van de gemeente onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de abonnementhouder niet meer van de
gemeente kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen brand, vandalisme,
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen evenals een tekortkoming in de nakoming door derden.
Artikel 29.
Afwijkingen en extra afspraken op deze overeenkomst zullen schriftelijk van hetgeen is
overeengekomen door de gemeente worden bevestigd.
Artikel 30.
Bij het aangaan van een abonnement wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden
verstrekt. De Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij bureau Parkeren en Verkeersmanagement van de gemeente Nijmegen en zijn gepubliceerd op de website www.nijmegen.nl >
Inwoners > Verkeer & Vervoer > Fiets.
Artikel 31.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bureauhoofd Parkeren en
Verkeersmanagement van de gemeente Nijmegen.
Artikel 32.
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband
houdend met deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
Gemeente Nijmegen,
Bureau Parkeren en Verkeersmanagement,
Postbus 9105,
6500 HG Nijmegen.

