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Algemene voorwaarden Schiphol Valet Parking abonnement
1.

Definities:
a. Abonnementenovereenkomst: de overeenkomst tussen SNBV en de Klant
met betrekking tot een SVP abonnement.
b. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden Schiphol
Valet Parking abonnement.
c. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van SVP
d. Klant: de aanvrager van een SVP abonnement
e. Minimum afname: het minimale bedrag dat de Klant per kalenderjaar dient
te (laten) besteden aan SVP parkeringen.
f. Motorvoertuig: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet
1994
g. SNBV: Schiphol Nederland B.V., gevestigd aan de Evert van de Beekstraat
202 te Luchthaven Schiphol.
h. Schiphol Valet Parking (SVP): de dienst van SNBV, inhoudende het in
ontvangst nemen, beheren en afleveren van Motorvoertuigen ten behoeve
van luchthavenreizigers, die op de luchthaven Schiphol gebruik maken van
lijndiensten, charters of de trein.
i. SVP abonnement: een abonnement voor het op regelmatige basis gebruik
maken van de Schiphol Valet Parking parkeerdiensten.
j. SVP-balie: de balie in de terminal waar Gebruiker de sleutel voor de in
beheergeving afgeeft en ophaalt.
k. Website: www.schiphol.nl/valetparking

2.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Abonnementenovereenkomst.
De Abonnementenovereenkomst komt tot stand door de aanvraag van een Klant voor
een SVP abonnement via de Website en de bevestiging daarvan door SNBV. De
bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de
Abonnementenovereenkomst.

3.

SNBV berekent de door de Klant verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de
SVP parkeerdiensten onder het SVP abonnement op basis van daadwerkelijk gebruik.
De verschuldigde vergoedingen voor andere afgenomen Schiphol Valet Parking
diensten worden, naar keuze van de Klant, aan de abonnementsafrekening
toegevoegd of bij de SVP balie afgerekend door de Klant of Gebruikers.

4.

SNBV factureert de sub 3 genoemde vergoeding voor het SVP abonnement maandelijks
achteraf. SNBV is gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen. De
Klant dient de facturen van SNBV binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te
voldoen. Bij niet tijdige betaling is SNBV, na schriftelijke kennisgeving aan de Klant
rechtstreeks of via de betrokken reisagent, gerechtigd om de Gebruikers die op grond
van het SVP abonnement gebruik maken van Schiphol Valet Parking, contant of per
creditcard te laten betalen. SNBV zal deze betalingen verrekenen met de Klant bij de
eerstvolgende maandelijkse afrekening. Bij beëindiging van de
Abonnementenovereenkomst zal SNBV een eindafrekening maken, waarbij de
eventuele administratiekosten zullen worden verrekend, zoals genoemd sub 5.

5.

De Minimum afname is €425 (excl. BTW) per kalenderjaar. Besteedt de Klant minder
dan dit bedrag in een kalenderjaar, of naar rato in een gedeelte van een kalenderjaar,
dan zal SNBV administratiekosten van €47,50 (excl. BTW) doorbelasten aan de Klant.
Per kalenderjaar bepaalt SNBV of de Klant de Minimum afname heeft gehaald. SNBV
behoudt zich het recht voor om het tarief voor de Minimum afname te wijzigen en zal
de Klant daarvan schriftelijk vooraf op de hoogte stellen.
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6.

De Klant verstrekt ter voldoening van de betalingsverplichting uit de
Abonnementenovereenkomst aan SNBV tot wederopzegging een automatische incasso
via de Website.

7.

De Klant dient SVP parkeringen vooraf online te reserveren en krijgt daarbij EUR 5,per dag korting op de reguliere SVP tarieven voor de eerste drie dagen. Deze korting
geldt niet in het geval van een actietarief.

8.

De Abonnementenovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van zes
(6) maanden, ingaande op de eerste van de maand volgend op de datum van de
bevestiging van SNBV zoals genoemd in artikel 2 van deze Algemene voorwaarden.
Indien de ingangsdatum van voornoemde bevestiging na de 20e van de maand ligt,
gaat de Abonnementenovereenkomst in op de eerste van de tweede daaropvolgende
maand. Daarna wordt de Abonnementenovereenkomst automatisch verlengd voor
onbepaalde tijd. De Abonnementenovereenkomst kan per aangetekend schrijven
worden beëindigd door ieder der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van
één kalendermaand.

9.

Het SVP Abonnement omvat alleen parkeerdiensten. Voor aanvullende diensten, zoals
wassen of de bloemenservice dient de Gebruiker apart te betalen.

10.

De Klant is gehouden schriftelijk, via zijn persoonlijke login op de Website, de
Gebruikers te vermelden die gebruik mogen maken van het SVP-abonnement.
Uitsluitend Gebruikers die conform dit artikel zijn opgegeven, kunnen gebruik maken
van het SVP-abonnement. De Klant kan te allen tijde het gebruik van zijn SVP
Abonnement inzien en Gebruikers verwijderen of toevoegen via zijn persoonlijke login
op de Website.

11.

Gebruikers kunnen zelf hun gegevens via de Website wijzigen. Zij ontvangen de
daartoe benodigde inloggegevens via de Klant. Daarmee kunnen de Gebruikers zelf
hun reserveringen inzien, wijzigen, annuleren, en of hun persoonlijke gegevens
wijzigen (bijv. kenteken, auto).

12.

SNBV is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Abonnementenovereenkomsten.
Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door
middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s
van SNBV. Indien de Gebruiker wijzigingen van de Algemene voorwaarden niet wenst
te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het
recht de Abonnementenovereenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de
datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van
inwerkingtreding wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen – stilzwijgend - te hebben
aanvaard.

13.

Op de Schiphol Valet Parking diensten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden
Schiphol Valet Parking, zoals verstrekt door SNBV bij (online) reservering van SVP.
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