
Algemene Voorwaarden Kiss & Ride  
Deze algemene voorwaarden parkeren hebben betrekking op het gebruik van de Kiss & Ride 
faciliteiten van het Maasstad Ziekenhuis.  

1. Definities 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

a. Kiss & Ride: de zone tussen de parkeerapparatuur (in- en uitrit) bij de hoofdingang 
van het Maasstad Ziekenhuis wat een kortparkeervoorziening is om iemand af te 
zetten of op te halen. 

b. Klant: parkeerder. 
c. Kortparkeertarief: het bij de ingang van de Kiss & Ride vermelde parkeertarief dat 

geldt per 15 minuten of een gedeelte daarvan. 
d. Maasstad Ziekenhuis: Stichting Maasstad Ziekenhuis, in de hoedanigheid van 

eigenaar, exploitant of beheerder van de Kiss & Ride.  
e. Motorvoertuig: een motorrijtuig op vier wielen en zoals nader omschreven in artikel 4 

va de Algemene Voorwaarden Kiss & Ride. 
f. Parkeerbewijs: het door Maasstad Ziekenhuis aangewezen middel – zoals, maar niet 

beperkt tot een kenteken – dat toegang geeft tot de Kiss & Ride en aan de hand 
waarvan het Maasstad Ziekenhuis het tijdstip van in-en uitrijden van de Kiss & Ride 
kan vaststellen. 

g. Parkeerder: eigenaar, gebruiker, houder of inzittende van een Motorvoertuig dat zich 
op de Kiss & Ride bevindt. 

h. Parkeergeld: het bedrag dat de Klant verschuldigd is voor het gebruik van de Kiss & 
Ride. 

i. PMS: een (parkeermanagement)systeem dat parkeerapparatuur aanstuurt, 
bestaande uit een (centrale) computer met specifieke besturingssoftware, inclusief 
interfaces, voor aansturing van de parkeerapparatuur, en tevens een database 
waarin benodigde transactiegegevens kunnen worden opgeslagen. 

j. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Kiss & Ride. 
  

  



2. Toepasselijkheid 

2.1 Toegang tot de Kiss & Ride is uitsluitend mogelijk onder toepassing van deze Algemene 
Voorwaarden. 
2.2 De (eventuele) algemene voorwaarden van de Klant worden door Maasstad 
Ziekenhuis uitdrukkelijk afgewezen. 
2.3 Een eenmalige overeenkomst komt o.a. tot stand door het inrijden in de Kiss & Ride. Het 
feit dat de Klant zich op het tot de Kiss & Ride behorende terrein bevindt of heeft bevonden 
of via het PMS als ingereden is geregistreerd is voldoende voor het vaststellen van gebruik. 
2.4 De beheerder(s) en eigenaar(s) van de Kiss & Ride, voor zover dit niet dezelfde partij(en) 
is/zijn als Maasstad Ziekenhuis, kunnen tevens de in deze Voorwaarden genoemde artikelen 
inroepen jegens de Klant. Dit beding is onherroepelijk. 
  

3. Prestatie Het Maasstad Ziekenhuis 

3.1 De prestatie waartoe Maasstad Ziekenhuis zich verplicht, is het kortdurend ter 
beschikking stellen van een willekeurige onbewaakte plaats aan de Klant in de Kiss & Ride, 
mits er voldoende plaats beschikbaar is. 
  

4. Toegang Kiss & Ride 

4.1 Een Parkeerbewijs geeft, mits de Klant voldoet aan de overige bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden, recht op toegang tot de Kiss & Ride en het daarin kortdurend 
verblijven van één Motorvoertuig. Indien Maasstad Ziekenhuis constateert dat een Klant op 
welke manier dan ook twee of meerdere Motorvoertuigen tegelijkertijd via één Parkeerbewijs 
toelaat, is Maasstad Ziekenhuis gerechtigd de Klant de toegang tot de Kiss & Ride 
onmiddellijk te ontzeggen. Maasstad Ziekenhuis verschaft de Klant pas weer toegang tot de 
Kiss & Ride na betaling van gederfde inkomsten op basis van het in de Kiss & Ride geldende 
(kort)parkeertarief en een boete ter hoogte van € 100,-. Maasstad Ziekenhuis bepaalt 
wanneer de Klant hernieuwd recht op toegang tot de Kiss & Ride krijgt.  
4.2 Toegang tot de Kiss & Ride hebben uitsluitend Motorvoertuigen met een lengte van max. 
4.80 meter, een breedte van max. 1.90 meter en een gewicht van minder dan 2800 kilogram.  
4.3 Geen toegang tot de Kiss & Ride hebben Motorvoertuigen als bedoeld in artikel 4.2 
indien deze een aanhangwagen van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, 
voorttrekken. Het parkeren van aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede 
begrepen caravans, is niet toegestaan. 
4.4 De Klant mag uitsluitend kortdurend verblijven met een Motorvoertuig in de daarvoor 
bestemde vakken en met in achtneming van de door Maasstad Ziekenhuis gegeven 
aanwijzingen, waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting. De Klant dient de in- en 
uitrit alsmede de rijstroken te allen tijde open en berijdbaar te houden. Maasstad 
Ziekenhuis mag Motorvoertuigen die in strijd met het in dit artikel bepaalde zijn geparkeerd te 
allen tijde (laten) verwijderen en zo nodig buiten de Kiss & Ride brengen. De kosten van 
verwijdering, bestaande uit takel- en/of sleepkosten en andere daarmee verband houdende 
kosten worden bij de eigenaar, gebruiker of houder van het Motorvoertuig in rekening 
gebracht. 
4.5 Maasstad Ziekenhuis is, wanneer dat naar haar oordeel noodzakelijk is, te allen tijde 
gerechtigd om een Klant en/of diens Motorvoertuig de toegang tot de Kiss & Ride te 
weigeren. Dit geval zal zich in ieder geval voordoen indien Maasstad Ziekenhuis weet of 
vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, 
daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het 
Motorvoertuig. Dit doet zich tevens voor in het geval Maasstad Ziekenhuis van oordeel is dat 
het Motorvoertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee 
worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen; dit in de meest ruime zin. 



4.6 De Kiss & Ride is geopend op dagen en tijden door Maasstad Ziekenhuis te bepalen en 
de openingstijden zijn bij de ingang van de Kiss & Ride op een voor een ieder duidelijke 
wijze bekend gemaakt. Maasstad Ziekenhuis is te allen tijde gerechtigd van deze 
openingstijden af te wijken dan wel deze te wijzigen. Buiten de openingstijden is het, anders 
dan met toestemming van Maasstad Ziekenhuis, niet mogelijk om een Motorvoertuig in of 
buiten de Kiss & Ride te brengen. 
  

5. Gebruikersvoorschriften 

5.1 De Parkeerder en alle anderen die de Kiss & Ride betreden, maken gebruik van de Kiss 
& Ride geheel voor eigen risico. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid 
te betrachten. 
5.2 Het is verboden om: 
a. de Kiss & Ride te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het kortdurend parkeren 
van Motorvoertuigen; 
b. in, op of bij de Kiss & Ride goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren 
of uit te delen; 
c. op of aan de Kiss & Ride reclame te maken, in welke vorm dan ook; 
d. te roken in verband met de rookvrije zone; 
e. in of op de Kiss & Ride reparaties aan het Motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te 
voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of 
namens Maasstad Ziekenhuis is verleend; 
f. afval in, op of bij de Kiss & Ride achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde 
bakken; 
g. brandbare, explosieve, corrosieve, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke 
stoffen voor mens en milieu in de Kiss & Ride te brengen; dit met uitzondering van 
motorbrandstoffen in het normaal daarvoor bestemde brandstofreservoir van het 
Motorvoertuig.  
5.3 In de Kiss & Ride geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets) en 
voetgangers hebben te allen tijde voorrang boven Motorvoertuigen. 
5.4 Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maasstad Ziekenhuis mag een 
Motorvoertuig niet langer dan 24 uur ononderbroken op de Kiss & Ride geparkeerd zijn. Na 
afloop van deze termijn is de Klant naast het Parkeergeld tevens een boete verschuldigd van 
€25,- per dag zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist 
is. Maasstad Ziekenhuis heeft het recht daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, 
schaden en interesten te vorderen. 
5.5 Het met een Motorvoertuig verlaten van de Kiss & Ride zonder gebruikmaking van een 
geldig, door Maasstad Ziekenhuis geaccepteerd Parkeerbewijs is onder geen beding 
toegestaan. 
5.6 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde Parkeergeld met het 
Motorvoertuig verlaten van de Kiss & Ride, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde 
“treintje rijden” waarbij de Klant direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is 
onder geen beding toegestaan.  
5.7 Indien Maasstad Ziekenhuis een gebruik van de Kiss & Ride in strijd met het bepaalde in 
artikel 5.5 of 5.6 van deze Voorwaarden constateert, is Maasstad Ziekenhuis gerechtigd het 
voertuig van de Klant op een zwarte lijst te zetten waardoor deze een volgende keer niet 
meer de Kiss & Ride kan oprijden, vermeerderd met een bedrag aan aanvullende boete ad 
€319,97- (incl. BTW prijspeil 2020). Het Maasstad Ziekenhuis heeft het recht daarnaast en 
daarenboven overige daadwerkelijk geleden (gevolg)schade te vorderen.  
5.8 Het Maasstad Ziekenhuis is vrij het in artikel 5.7 genoemde bedrag aan aanvullende 
schadevergoeding jaarlijks te indexeren conform CPI. 
  

 



6. Parkeergeld en betaling 

6.1 Voor het gebruik van de Kiss & Ride is de Klant Parkeergeld verschuldigd. 
6.2 Maasstad Ziekenhuis berekent het Parkeergeld volgens de door Maasstad 
Ziekenhuis vastgestelde tarieven, zoals deze bij de ingang van de Kiss & Ride staan vermeld 
dan wel anderszins zijn gecommuniceerd. Maasstad Ziekenhuis is vrij de tarieven zonder 
nadere aankondiging of kennisgeving aan te passen. 
6.3 Maasstad Ziekenhuis berekent het Parkeergeld aan de hand van het Parkeerbewijs 
volgens de door Maasstad Ziekenhuis vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat 
het Motorvoertuig van de Klant in de Kiss & Ride aanwezig is geweest. Voor de bepaling van 
dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissend zijn. 
6.4 Het Parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Parkeerder met zijn Motorvoertuig 
de Kiss & Ride verlaat. 
6.5 Na het moment van betaling van het Parkeergeld in de Kiss & Ride kan de Klant de Kiss 
& Ride direct verlaten. 
6.6 Indien de Klant het niet eens is met de vaststelling van het Partkeergeld dient deze 
Maasstad Ziekenhuis daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk 
in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren. Wanneer de klacht 
terecht is, ter redelijke beoordeling van Maasstad Ziekenhuis, zal Maasstad Ziekenhuis het 
teveel afgeschreven bedrag verrekenen met de volgende afrekening of crediteren.  
6.7 Het Parkeergeld is alleen te voldoen doormiddel van een pinbetaling bij de uitrit. 
 
7. Aansprakelijkheid 

7.1 Tot de verplichting van Maasstad Ziekenhuis behoort niet de bewaking van het 
Motorvoertuig. Maasstad Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies 
van het Motorvoertuig en/of andere eigendommen van de Klant. 
7.2 Maasstad Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen van 
de Klant, noch voor enig lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect 
veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Kiss & Ride, tenzij de schade direct 
is veroorzaakt door of vanwege Maasstad Ziekenhuis en/of het personeel aanwezig in de 
Kiss & Ride en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze Voorwaarden is 
uitgesloten. Tevens dient de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee 
weken na het ontstaan van schade, schriftelijk aan Maasstad Ziekenhuis te melden, 
zodat Maasstad Ziekenhuis de schade kan onderzoeken. 
7.3 Het Maasstad Ziekenhuis is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van 
overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil 
van Maasstad Ziekenhuis onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming 
van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer 
van Maasstad Ziekenhuis kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen 
werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, slechte 
weersomstandigheden zoals hevige regen, ijzel of sneeuwval, alsmede een tekortkoming in 
de nakoming door derden. 
7.4 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de 
Klant veroorzaakt aan de Kiss & Ride of de daarbij behorende apparatuur en installaties 
dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Maasstad Ziekenhuis, de 
Klant voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Indien de schade ter 
plaatse wordt vergoed, houdt Maasstad Ziekenhuis zich het recht voor de Klant een 
naheffing te zenden indien de daadwerkelijke schade hoger is dan ter plaatse ingeschat dan 
wel een door de klant teveel betaalde vergoeding te crediteren indien de daadwerkelijke 
schade lager is dan ter plaatse ingeschat.. Voor het definitief vaststellen van de hoogte van 
de schade zal het rapport van een door Maasstad Ziekenhuis aangewezen deskundige 
beslissend zijn. Kosten voor het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de Klant. 
 

 



8. Niet-nakoming 

8.1 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die ingevolge de wet, 
de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst 
inclusief de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden op hem rusten, pleegt de 
Klant wanprestatie, zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling is vereist. Maasstad 
Ziekenhuis is alsdan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en de Klant de toegang tot 
de Kiss & Ride te weigeren. De Klant is gehouden om aan Maasstad Ziekenhuis alle schade 
te vergoeden, door Maasstad Ziekenhuis te lijden als gevolg van de in het voorgaande 
bedoelde fout, nalatigheid en/of enig ander in gebreke blijven, onverminderd de 
gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen die tot aan de 
beëindiging van de overeenkomst voor ieder van hen zouden zijn ontstaan of zullen 
ontstaan. 
8.2 Maasstad Ziekenhuis is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig van de Klant onder 
zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van 
een wielklem, zolang de Klant niet al hetgeen hij verschuldigd is aan Maasstad Ziekenhuis, 
heeft voldaan. 
8.3 De Klant en alle anderen die zich in de Kiss & Ride bevinden dienen deze Voorwaarden 
en de door Maasstad Ziekenhuis gegeven aanwijzingen en opdrachten onmiddellijk en stipt 
op te volgen. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van deze aanwijzingen en 
opdrachten kan leiden tot het tijdelijk of permanent ontzeggen van toegang tot de Kiss & 
Ride, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem of 
haar veroorzaakte schade. 
8.4 Een Motorvoertuig dat 24 uur aaneengesloten in de Kiss & Ride geparkeerd heeft 
gestaan, zal als achtergelaten worden gekwalificeerd. Maasstad Ziekenhuis is gerechtigd 
een achtergelaten Motorvoertuig zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico 
van de Klant te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van Maasstad Ziekenhuis), zowel 
binnen als buiten de Kiss & Ride.   
 
9. Privacy 

9.1 In de Kiss & Ride, bij o.a. de in-/uitrit, vindt ter ondersteuning van de dienstverlening 
vanuit Maasstad Ziekenhuis en ter bestrijding van diefstal, treintje rijden en vernieling 
videoregistratie plaats. Op de website van Maasstad Ziekenhuis staat in de privacyverklaring 
een toelichting over het cameratoezicht. Zie de link naar de privacyverklaring: 
Privacyverklaring - Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 
9.2 Bij het in-/oprijden van de Kiss & Ride wordt door Maasstad Ziekenhuis gebruik gemaakt 
van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/ oprijden worden 
geregistreerd in het PMS. Het kenteken wordt geregistreerd voor de vaststelling van de 
parkeerduur en de berekening van het verschuldigde Parkeergeld en ter bestrijding van 
fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met Parkeerbewijzen en van diefstal. 
 

10. Website 

10.1 De op de Website vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief BTW en 
eventuele overige kosten. Maasstad Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om de tarieven 
op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

11. Overige bepalingen 

11.1 Opladen van een elektrisch Motorvoertuig is op de Kiss & Ride niet mogelijk. De 
aanwezige laadpaal is alleen voor de Maasstad-Shuttle van Maasstad Ziekenhuis bestemd. 
11.2 Afspraken met personeelsleden van Maasstad Ziekenhuis binden deze laatste niet, 
tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Maasstad Ziekenhuis schriftelijk zijn 



bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en 
medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. 
11.3 Voor zover enig beding in de tussen Maasstad Ziekenhuis en de Klant gesloten 
overeenkomst, waaronder begrepen de Voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van 
toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel 
mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten 
beding. 
11.4 Maasstad Ziekenhuis is gerechtigd de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Klant om van de laatste versie van de Voorwaarden kennis te 
nemen. De Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website en de Kamer van 
Koophandel. 
11.5 Op iedere overeenkomst waarbij de Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands 
recht van toepassing. 
 


