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Recreatieschap Twiske-Waterland 

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERABONNEMENT  RECREATIEGEBIED HET TWISKE 

Artikel 1. definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Het Recreatieschap: het Recreatieschap Twiske -Waterland  

2. Abonnementhouder: Parkeerabonnementhouder: De eigenaar, houder of gebruiker alsmede de 

passagier(s) of inzittende van het voertuig die gebruik maakt van het parkeerabonnement 

3. Parkeerovereenkomst: elke tussen de abonnementhouder en het recreatieschap gesloten 

overeenkomst m.b.t. het gebruik van welke aard of welke duur ook van het abonnement 

4. Abonnement bewijs: , parkeerpas dat gebruikt kan worden om toegang tot het gebied met de 

auto te krijgen. 

5. Parkeerabonnement geld: Bedrag dat de abonnementhouder verschuldigd is voor het gebruik 

van de parkeerpas. 

6. Abonnementhouder: de houder van een abonnement dat recht geeft op het in- en uitrijden van 

het recreatiegebied gedurende een vooraf overeengekomen periode. 

Artikel 2. totstandkoming parkeerabonnement overeenkomst 

1. De parkeerabonnement overeenkomst komt tot stand na het invullen en goedkeuren van het 

aanvraagformulier en na ontvangst van de betaling.  

2. Een persoon of een voertuig met een parkeerabonnement kan het gebied inrijden met een geldig 

parkeerabonnement. 

3.  De toegang tot het recreatiegebied wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze 

algemene voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerabonnement overeenkomst 

gesloten met het Recreatieschap. 

Artikel 3. regelgeving parkeren 

1. De abonnementhouder betreedt en maakt gebruik van het parkeerabonnement geheel voor 

eigen risico. De abonnementhouder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten. 

2. De abonnementhouder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en is 

gehouden alle aanwijzingen en voorschriften van het recreatieschap en het door of namens haar 

aangestelde personeel m.b.t. het gebruik van de parkeerplaats stipt en onverwijld op te volgen 

en voorts zich zodanig te gedragen dat de afwikkeling van het verkeer in en nabij de 

parkeerplaats ongestoord voortgang kan vinden en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. 

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van deze aanwijzingen en voorschriften kan leiden 
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tot verwijdering van de parkeerplaats, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot 

vergoeding van de door hem veroorzaakte schade. 

3. Bij misbruik kan het parkeerabonnement ten allen tijden door recreatieschap Twiske-Waterland 

ingetrokken worden. 

4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het parkeren in recreatieschap Het Twiske.   

5. Het is verboden om buiten de openingstijden ( 06:00 – 23:00) zich in het recreatiegebied Het 

Twiske te bevinden. 

6. Het is niet toegestaan reclame te maken, uit te delen of te flyeren. 

7. Het is verboden de parkeerplaatsen te gebruiken voor een ander doelen dan waarvoor de 

parkeerplaats is bestemd. 

8. Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in 

het recreatiegebied. 

Artikel 4. parkeertijden 

Het parkeerabonnement is dagelijks geldig van 06:00 – 23:00, dit zijn tevens de officiële 

openingstijden van het Recreatieschap. 

Artikel 5. uitsluiting aansprakelijkheid 

1. De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking of het voortdurende 

toezicht. Het Recreatieschap is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van 

diefstal, teniet gaan, verloren gaan of beschadiging, van welke aard en door welke oorzaak ook, 

aan een voertuig en/of voorwerpen daaruit en voor schade ten gevolgen van enig ongeval, 

lichamelijk letsel of anderszins van de abonnementhouder en diens mede-inzittenden, in of 

buiten het voertuig. Het Recreatieschap is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard of 

omvang ook, die, op welke wijze ook, mocht voortvloeien uit het niet gebruik kunnen maken door 

abonnementhouder van het recreatiegebied en/of het niet of niet tijdig kunnen verlaten van het 

recreatiegebied. De aansprakelijkheid van het Recreatieschap is ook uitgesloten voor schade die 

mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van haar ondergeschikten 

dan wel andere personen die door of vanwege het Recreatieschap tewerk zijn gesteld. 

2. Het Recreatieschap is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. 

Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, 

bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden. 

3. De abonnementhouder is gehouden het Recreatieschap schadeloos te stellen voor alle schade 

die het Recreatieschap lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van de abonnementhouder 

en hij zal het Recreatieschap vrijwaren voor schadevorderingen van derden die voortvloeien uit 

het handelen of nalaten van de abonnementhouder ontstaan. 
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Artikel 6. privacy 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden uw gegevens 

uitsluitend voor betaald parkeren doeleinden gebruiken. 

Artikel 7. bijzondere bepalingen  

1. De AV van het recreatieschap Twiske-Waterland zijn van toepassing 

2. Een parkeerovereenkomst op basis van een abonnement is aangegaan voor de duur  tot 1 mei 

van het opvolgende jaar. Na het verstrijken van die duur wordt de overeenkomst van rechtswege 

beëindigd. De abonnementhouder heeft de mogelijkheid om voor het verstrijken van de termijn 

zijn abonnement te verlengen. 

3. Bij het aangaan van een abonnement wordt aan de abonnementhouder eenmalig gratis een 

parkeerpas  verstrekt. 

4. Verlies of diefstal van de parkeerpas is altijd voor eigen risico. Een nieuwe pas aanvraag voor 

een lopende abonnement bedraagt € 10,00. Deze kunt u via parkeren@hettwiske.nl aanvragen. 

De verloren pas wordt hierop geblokkeerd. 

5. De vergoeding als in het voorgaande lid bedoeld wordt niet gerestitueerd wanneer het verloren 

pasje weer wordt teruggevonden. 

6. De parkeerpas is niet kenteken gebonden. 

7. Het is niet toegestaan om de abonnementen pas te kopiëren, ook niet in de vorm van een 

zogenaamde druppel. 

8. De parkeerpas is geldig vanaf het moment van ontvangst, niet vanaf het moment van betaling. 

9. De parkeerpas zal binnen 10 werkdagen na betaling worden verstuurd. Er wordt geen 

compensatie gegeven, terwijl u wacht op uw pas. 

10. Het parkeerabonnement mag niet worden overgedragen of verhuurd, tenzij daartoe voorafgaand 

schriftelijke toestemming is verleend. 

11. De parkeerpassen zijn voorzien van een onzichtbare chip. De parkeerpas kan doormiddel van 

het maken van een gaatje voor het vastmaken aan een ander voorwerp, beschadigen en/of 

onbruikbaar worden. Bij (opzettelijke beschadiging wordt er geen nieuwe verstrekt. 

12. De vergoeding voor het abonnement dient te worden voldaan vóór de ingangsdatum van het 

abonnement. 

13. Het recreatieschap kan één of meerder dagen de slagboom op automatisch/open zetten in 

verband met werkzaamheden, veilheid tijdens (grootschalige) evenementen of andere 

(onvoorziene) omstandigheden. Dit geeft geen enkel recht op vergoeding of schadeloosstelling 

of anderszins. Ook het afstuiten van het recreatiegebied Het Twiske door externe partijen zoals 

gemeenste en de veiligheidsregio geeft geen enkel recht of vergoeding schadeloosstelling of 

anderszins. 

 

mailto:parkeren@hettwiske.nl


4 
 

Artikel 8. algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met het Recreatieschap gesloten 

parkeerabonnementen en maken van die overeenkomsten een integraal deel uit. Het Recreatieschap 

is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht 

worden op de dag volgende op die, waarop deze ter plaatse kenbaar zijn gemaakt. Ten aanzien van 

houders van abonnementen zullen de wijzigingen geen gelding hebben zolang de duur van het 

abonnement nog niet is verstreken.  

Artikel 9. toepasselijk recht 

Op de parkeerabonnementen overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze 

overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend zullen worden berecht door de daarvoor 

bevoegde rechtbank. 

Artikel 10. Slotbepalingen 

1. Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Algemene voorwaarden Parkeerabonnement  recreatiegebied 

Het Twiske. 

3. Aldus vastgesteld 


