
  

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ OVEREENKOMST AFNAME VAN 
DYNAMISCHE PARKEERDATA 

 
 

tussen 
 

Exploitanten en Afnemers 

 



  

 

 

1 Definities 
 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 
Afnemer    De persoon die op grond van de Overeenkomst Data afneemt 

van de Exploitanten. 
 
Data      Dynamische parkeerdata – afkomstig en eigendom van de 

Exploitanten – met beschikbaarheidsinformatie over hun 
parkeerlocaties.  

 
Doel          Het doel van de onderhavige overeenkomst is het in staat 

stellen van Partijen om reizigers, meer in het bijzonder 
automobilisten, te informeren omtrent het aantal (realtime) 
beschikbare parkeerplaatsen in Nederland, met als 
voornaamste doelstelling het verminderen van het 
(stads)verkeer en daarmee het verlagen van de CO2 uitstoot 
en het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van 
steden.   

 
Exploitanten                                De volgende Partijen, die allen parkeerlocaties exploiteren:  

1. De beslote vennootschap met beperkete aansprakelijkheid 
Q-ParkBeheer BV, statutair gevestigd te Maastricht aan het 
Stationsplein 12; 

2.  De besloten vennootschap P 1 Off Street B.V., statutair 
gevestigd te Den Haag …………….; 
3. De besloten vennootschap Apcoa BV, gevestigd te 
……………… 
4. … 

   
Overeenkomst     De overeenkomst tussen de Afnemer en de Exploitanten, 

volgens welke Afnemer de Data afneemt en waarop deze 
Algemene Voorwaaden van toepassing zijn. 

 
Partij      Degenen die partij bij deze Overeenkomst zijn, te weten 

Afnemer en Exploitanten.  
 
Vertrouwelijke Informatie alle naast de Data door de Exploitanten aan de Afnemer  ter 

beschikking gestelde informatie, waaronder, maar niet 
beperkt tot  informatie over de organisatie, programmatuur, 
software, documentatie, concepten en/of productinformatie. 
Vertrouwelijke Informatie omvat niet informatie die reeds 
algemeen bekend is bij het publiek, met toestemming van de 
Exploitanten  is openbaar gemaakt of openbaar is gemaakt op 
grond van een wettelijk voorschrift.  

 



  

 

 

1.2 Definities, zijnde in enkelvoud zullen ook het meervoud daarvan omvatten en andersom. 
 

1.3 Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen niet ten nadele van een Partij worden 
geïnterpreteerd enkel omdat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de 
desbetreffende bepaling. 

 
 

 
2 Afname Data 
 
2.1 De Exploitanten verlenen aan Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-

sublicentieerbare recht om de Data te (her)gebruiken ten behoeve van het Doel, behoudens en 
voor zover Afnemer dit doet met in achtneming van deze Algemene Voorwaarden. 
 

2.2 Het aan Afnemer toegestane gebruik van de Data omvat, tenzij anders overeengekomen, tevens 
het tijdelijk - voor een maximale periode van één (1) week na ontvangst van de Data - kopiëren 
van de Data naar het (werk-)geheugen van computerapparatuur van Afnemer, het kopiëren naar 
en opslaan van de Data op de harde schijf of andere gegevensdrager(s) van Afnemer en het maken 
van back-up kopieën van de Data, voor zover noodzakelijk voor het Doel.  

 
2.3 Afnemer zal de hieronder verkregen rechten op het gebruik van de Data niet sublicentiëren aan 

derden en/of  de Data herdistribueren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Exploitant waarvan de Data afkomstig is en welke eigenaar is van de Data. Het is Afnemer niet 
toegestaan handelingen te verrichten waardoor de normale exploitatie van de  Data wordt 
belemmerd of bemoeilijkt of waardoor één of meerdere van de Exploitanten  anderszins schade 
wordt toegebracht. Exploitanten zijn gerechtigd een (afgeleide) vergoeding te hanteren indien 
Partijen overeenkomen dat de Data van Exploitanten door de Afnemer wordt doorgeleverd en 
Afnemer hiervoor een vergoeding ontvangt. 

 
     

3 Voorwaarden gebruik Data 
 
3.1 Afnemer staat ervoor in dat:  

(i) de kwaliteit van de afgenomen Data te allen tijde gewaarborgd blijft; 

(ii) wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot 
wet- en regelgeving op het gebied van privacy; 

(iii) de Data niet wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het Doel, en meer in het 
bijzonder niet voor doeleinden met betrekking tot het interpreteren van, dan wel het doen 
van voorspellingen omtrent de prestaties van één of meerdere van de Exploitanten.  

( iv)  de Data niet wordt gemanipuleerd. Van het gestelde in deze alinea kan niet worden 
afgeweken door Partijen.  

3.2 Afnemer treft de juiste technische en organisatorische maatregelen om gegevensverlies, 
ongeoorloofde toegang tot Data of misrepresentatie van de Data te voorkomen.  

 



  

 

 

3.3 Om misbruik te voorkomen, behouden de Exploitanten zich het recht voor om op eigen kosten 
redelijke maatregelen te treffen om te onderzoeken en te controleren of Afnemer de Data niet 
gebruikt buiten de Overeenkomst verleende rechten en voorwaarden. Afnemer zal hiertoe alle 
redelijke medewerking en toegang verlenen. 
 

3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Afnemer niet de indruk wekken dat hij voor of 
namens één of meerdere Exploitanten handelt. 
 

3.5 Indien Afnemer de Data gebruikt in strijd met de Overeenkomst, is Afnemer een direct opeisbare 
boete verschuldigd van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer dat in strijd wordt 
gehandeld met de in deze Overeenkomst genoemde bepalingen, te vermeerderen met € 5.000 
(vijfduizend euro) per dag(deel) dat Afnemer in gebreke blijft haar handelen te staken na daarop 
te zijn gewezen. Een dergelijk handelen zal bovendien worden gekwalificeerd als een toerekenbare 
tekortkoming op grond waarvan iedere Exploitant wiens Data het betreft – onverminderd het 
recht op de verschuldigde boete – een vordering tot schadevergoeding kan instellen. 

 
4 Afname Data kosteloos 
 
 Afnemer is de Exploitanten geen vergoeding verschuldigd voor de afname van de Data.  

 
5 Intellectuele Eigendom 
  
5.1 Afnemer erkent dat de databank met Data een databank is zoals bedoeld in de zin van Richtlijn 

96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 
rechtsbescherming van databanken en de Nederlandse Databankenwet en/of dat de Data is 
beschermd onder het Auteursrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet 
beperkt tot, databankrechten en auteursrechten, ten aanzien van de Data komen uitsluitend toe 
aan de Exploitant als rechthebbende (en/of haar licentiegevers). Deze bepaling geldt als een 
bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv juncto artikel 7:900 lid 3 BW. 
 

5.2 Afnemer verkrijgt uitsluitend een recht op het gebruik van de Data voor zover die bij de 
Overeenkomst uitdrukkelijk wordt toegekend en voor het Doel noodzakelijk zijn. Ieder ander of 
verdergaand recht van Afnemer tot gebruik van de Data is uitgesloten. Deze Overeenkomst strekt 
op geen enkele wijze tot overdracht van eigendom van rechten van intellectuele eigendom van 
één of meerdere Exploitanten aan Afnemer. 
 

5.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel 
betreffende het door intellectuele eigendomsrechten beschermde karakter, waaronder begrepen 
copyright notices of wachtwoorden, ten aanzien van onder meer de Data, programmatuur, 
(data)bestanden en/of documentatie te verwijderen of te wijzigen, behoudens met de expliciete 
en schriftelijke toestemming van de Exploitant van wie de betreffende Data afkomstig is.  

 
5.4 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de Data of andere door de 

Exploitanten ter beschikking gestelde gegevens gaat over op Afnemer op het moment waarop 
deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een of een vertegenwoordiger van 
Afnemer zijn gebracht.  

 



  

 

 

5.5 De Exploitant van wie de Data afkomstig is, is tevens exclusief rechthebbende op de intellectuele 
eigendomrechten, waaronder merkrechten, handelsnaamrechten en auteursrechten, ten aanzien 
van de naam en het teken (logo), met betrekking tot die Data. Indien Afnemer gebruik wenst te 
maken van de naam en/of het teken (logo) van een Exploitant zonder dat dit ten behoeve van het 
uitoefenen van het Doel van deze Overeenkomst geschied, zal Afnemer de betreffende Exploitant 
hierover informeren en te allen tijde de door de betreffende Exploitant daarvoor aangeleverde 
tekst hanteren. 

 
 
6 Geheimhouding 
 
6.1 Afnemer zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie. 

 
6.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant van wie de Vertrouwelijke 

Informatie afkomstig is, zal Afnemer informatie en gegevensdrager(s) welke hem ter beschikking 
staan, niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken, noch aan het personeel, tenzij 
bekendmaking noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Afnemer 
garandeert dat haar medewerkers deze vertrouwelijkheidsbepalingen eveneens naleven. 
 

6.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, staakt Afnemer het 
gebruik van alle Data en Vertrouwelijke Informatie die door de Exploitanten is verstrekt en zal alle 
Vertrouwelijke Informatie zowel in digitale als in hard copy vorm worden vernietigd. Voortgezet 
gebruik van enig reeds in het bezit zijnde Data is alsdan verboden. 

 
 
7 Rechten en plichten Exploitanten 
 
7.1 De Exploitanten zijn met de RDW overeengekomen dat de RDW Afnemer toegang zal geven tot de 

Data, zodra Afnemer het hiertoe bestemde aanmeldingsformulier met bijbehorende bijlagen 
ondertekend bij aan de RDW heeft gezonden.  
 

7.2     Het is de Exploitanten toegestaan integrale aanpassingen aan de Data, zowel qua inhoud als   
definitie, te doen onder de voorwaarde dat dit vooraf en binnen redelijke  termijn wordt gedaan. 
Exploitanten zijn verplicht Afnemer tijdig van deze wijzigingen of verbeteringen op  de hoogte te 
stellen. Exploitanten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of derving van 
inkomsten van Afnemer.  

 
 
8  Aansprakelijkheid 
 
8.1 De volledige aansprakelijkheid van ieder van de Exploitanten als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming onder de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van 
de directe schade. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid meer dan € 2.500,- 
(tweeduizend vijfhonderd  euro). 
 

8.2 De aansprakelijkheid van ieder van de Exploitanten voor indirecte schade en gevolgschade, zoals 
verlies van winst, verlies van besparingen, verlies van inkomsten, verlies van uitkeringen, 



  

 

 

aantasting van goodwill, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of verlies van Data is 
uitgesloten.  

 
8.3 Tenzij nakoming door de Exploitanten blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van 

één van de Exploitanten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst slechts indien de betreffende Exploitant door Afnemer onverwijld schriftelijk in 
gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming is gesteld, 
en de betreffende Exploitant ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming 
van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat de betreffende Exploitant in de gelegenheid 
wordt gesteld adequaat te reageren. 

 
9 Toetredende Exploitanten 
 

Mogelijk zullen exploitanten van parkeerlocaties die geen partij bij de Overeenkomst zijn, in de 
toekomst ook hun Data beschikbaar wensen te stellen en zich aan willen sluiten bij de 
Overeenkomst. Partijen stemmen hier bij voorbaat mee in. Desalnietemin zullen de Afnemers 
hierover op het door hun opgegeven e-mailadres vooraf over geinformeerd worden en hebben zij 
het recht de reeds aangegane Overeenkomst per direct te beeindigen, indien gewenst.  
 

10 Duur, beëindiging en opschorting 

 
10.1  De Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat de RDW namens de Exploitanten de 

Afnemer toegang verschaft tot de Data en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  
 
10.2 De Overeenkomst kan door beide Partijen schriftelijk (waaronder per e-mail) worden opgezegd, 

met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.  
 
10.3 Afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, heeft iedere Partij de mogelijkheid de Overeenkomst 

per onmiddellijke ingang op te zeggen, indien aan een van de andere Partijen surseance van 
betaling is verleend, een van de andere Partijen failliet is verklaard of haar faillissement is 
aangevraagd of indien de onderneming van een van de andere Partijen wordt geliquideerd of de 
bedrijfsactiviteiten worden gestaakt. 
 

10.4 Afgezien van het voorgaande, zijn de Exploitanten gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke 
ingang op te zeggen, indien met Ministerie van Infrastructuur en Milieu besluit dat het verzamelen 
en publiceren van parkeerdata niet langer tot de taken van de RDW behoort.  
 

10.5 Daarnaast kan iedere Exploitant de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 
ontbinden, indien Afnemer inbreuk maakt op de aan de betreffende Exploitant toekomende 
intellectuele eigendomsrechten, indien Afnemer een met de betreffende Exploitant deels 
vergelijkbare of concurrende onderneming voert of ondersteunt, of indien Afnemer zich niet 
houdt aan de in artikel 2 en 3 genoemde voorwaarden en voor zover Afnemer een dergelijke 
inbreuk niet binnen tien (10) dagen na kennisgeving door de betreffende Exploitant  van een 
dergelijke inbreuk tenietdoet. Zolang de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of de niet-



  

 

 

naleving van de voorwaarden voortduurt, zijn de Exploitanten gerechtigd hun verplichtingen op te 
schorten zonder dat zij aansprakelijk zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade.  
 

10.6 Naast de bepalingen van artikel 10.1 tot en met 10.3 is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de 
uitvoering van deze Overeenkomst en voor zover de in gebreke zijnde Partij na een 
ingebrekestelling te hebben ontvangen met daarin een redelijke termijn tot zuivering van de 
tekortkoming nalaat aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen.  
 

10.7 In geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, zal Afnemer onmiddellijk 
na de datum van de beëindiging:  

(i)  niet langer gebruik maken van het gebruiksrecht ten aanzien van de Data en alle Data 
vernietigen; 

(ii) op eerste verzoek een schriftelijke verklaring afgeven dat alle Data zijn gewist en/of 
vernietigd.  

 
11 Toepasselijk recht 
 

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 
12  Overige bepalingen 
 
12.1  Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te 

dragen.  

12.2 Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenstemming tussen Partijen in relatie tot hun 
samenwerking en de hieronder verstrekte Data. Vanaf het moment van ondertekening van de 
Overeenkomst zullen alle daarvóór gemaakte schriftelijke en/of mondelinge afspraken zijn 
geëindigd en niet meer inroepbaar zijn.  

12.3 Wijziging of aanvulling van de bepalingen en voorwaarden uit de Overeenkomst zijn slechts geldig 
indien en voor zover schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. 

12.4 Indien blijkt dat een of meer bepalingen van Overeenkomst nietig of anderszins niet geldig zijn, 
doet dat niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst. In 
voorkomend geval zullen Partijen in gezamenlijk overleg treden teneinde de bepaling zodanig aan 
te passen dat deze worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die naar inhoud en 
strekking zo weinig mogelijk afwijken van de nietige of niet geldige bepalingen. 

12.5 Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van onderhavige Overeenkomst 
voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. De artikelen 3, 5, 6, 8-12 
zijn dergelijke bepalingen. 



  

 

 

12.6 Het nalaten een recht uit te oefenen of rechtsmiddel te gebruiken of een vertraging in de 
uitoefening van een recht of het gebruik van een rechtsmiddel onder deze Overeenkomst strekt er 
niet toe dat van dat recht of rechtsmiddel wordt afgezien of dat sprake is van (een ander) recht 
van afstand. 


