Datum laatste update: 22/02/2019
VOORWAARDEN VAN AFFICHERING
Article I.

TOEPASSINGSGEBIED

De huidige Voorwaarden van de affichering (hierna de“Afficheringsvoorwaarden”)
regelen de contractuele relaties die ontstaan tussen een Dienstverlener en een Gebruiker met
betrekking tot de Afficheringsdiensten.
1.2.
De Dienstverlener en de Gebruiker zijn beiden Leden van het platform Pasha Parking
(hierna het “Platform”) dat dient om contacten te leggen en dat beschikbaar is via de
Applicatie en de website (www.pasha-parking.com), uitgegeven door de vennootschap
PASHA PARKING, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Barastraat 6, bij de KBO ingeschreven
onder het nummer0694.615.416 (hierna“PASHA”).
1.3.
De contractuele relatie voor de affichering van een nummerplaat door middel van een
Signalisatiebord wordt uitsluitend aangegaan tussen een Dienstverlener en een Gebruiker van
het Platform Pasha Parking.
1.4.
Pasha is vreemd aan deze contractuele relatie en moet als een derde partij worden
beschouwd.
1.1.

Article II.

DEFINITIES

2.1. “Diensten PASHA”: het geheel van de Diensten van in contact brengen die PASHA aan

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

haar Leden levert dankzij haar digitaal Platform, toegankelijk via de Applicatie en/of
haarWebsite.
“Afficheringsdiensten”: de diensten die de Dienstverlener levert aan de Gebruiker en die
mogelijk worden gemaakt dankzij het gebruik van een smart Signalisatiebord waarmee
de Gebruiker zijn nummerplaat op het bewuste Signalisatiebord kan afficheren gedurende
Tijdvakken die worden vastgesteld bij onderling akkoord tussen de Dienstverlener en de
Gebruiker.
“Applicatie”: de mobiele applicatie die PASHA heeft ontwikkeld en die aan de Leden de
mogelijkheid biedt toegang te hebben tot het Platform voor het leggen van contacten.
“Voorwaarden van affichering” of “Afficheringsvoorwaarden”: Het contract dat als
bijlage bij de Algemene Voorwaarden van PASHA wordt gevoegd met betrekking tot de
contractuele relatie tussen een Dienstverlener en een Gebruiker betreffende de
Afficheringsdiensten.
“Website”: de website https://www.pasha-parking.com die wordt uitgegeven en
geëxploiteerd door PASHA en waar de Leden toegang hebben tot het Platform om
contacten te leggen.
“Dienstverlener”: eender welke natuurlijke of rechtspersoon die van een Inrij geniet (in
de hoedanigheid van eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, zaakvoerder …) en die het voor
een Gebruiker mogelijk maakt het inschrijvingsnummer van een voertuig te afficheren op
het Signalisatiebord dat is aangebracht op de genoemde inrij.
“Tijdvak”: periode gedurende dewelke een Gebruiker een beroep kan doen op de
Afficheringsdienst.
“Inrij”: een inrij van eigendommen in de betekenis van artikel 25.1.3 van het
Verkeersreglement (KB van 01/12/1975) is elke toegangsweg die, als gevolg van zijn
externe kenmerken, het voorkomen heeft van een toegang voor voertuigen met drie of
meer wielen.
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2.9. “Gebruiker”:

elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de
Afficheringsdiensten om het inschrijvingsnummer van een voertuig op een
Signalisatiebord te afficheren.
2.10. “Lid”: een Dienstverlener, een Gebruiker of beiden tegelijk na inschrijving op de
Diensten.
Article III.

AFFICHERINGSDIENSTEN

3.1. De door de Dienstverlener verstrekte Afficheringsdiensten worden geleverd “op verzoek”

van een Gebruiker. Dankzij het gebruik van deze Afficheringsdiensten kan elke gebruiker
de toelating verkrijgen om te parkeren voor een Inrij waar zijn nummerplaat wordt
geafficheerd.
3.2. Het tarief van de Afficheringsdiensten wordt per minuut aangerekend voor affichering
van korte duur en tegen een forfait voor affichering van gemiddelde / lange duur. PASHA
geeft op naam van de Dienstverlener een factuur voor gebruik uit ten aanzien van de
Gebruiker; deze factuur is beschikbaar op de account die de Gebruiker daartoe aanmaakt
op het Platform.
Article IV.

AANVAARDING, TEGENSTELBAARHEID EN VERBREKING VAN
DE VOORWAARDEN
11.1. Door de Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Diensten PASHA te
aanvaarden, stemden de Dienstverlener evenals de Gebruiker ermee in gebonden te zijn
door de huidige Afficheringsvoorwaarden voor de volledige gebruiksduur van de
Afficheringsdiensten via een mechanisme van een aan te vinken vakje. Elke Partij erkent
de huidige Afficheringsvoorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen.
11.2. Aan de Afficheringsvoorwaarden kunnen wijzigingen worden aangebracht.
11.3. Elke nieuwe wijziging wordt ter kennis van de Leden gebracht. De datum van “Laatste
bijwerking” staat bovenaan de Afficheringsvoorwaarden.
11.4. Zo de Lid de Afficheringsdiensten blijft aanbieden en/of gebruik blijft maken van de
Afficheringsdiensten na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde
Afficheringsvoorwaarden, wordt hij geacht ze te hebben aanvaard.
Article V.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Rechtsbekwaamheid van de Lid
11.1. De Lidverklaart de wettelijke leeftijd te bezitten die nodig is om de huidige
voorwaarden te aanvaarden of houder te zijn van een machtiging vanwege zijn ouders of
voogd(en) krachtens dewelke hij gebruik mag maken van de Afficheringsdiensten.
11.2. De Gebruiker verklaart ook (i) ten volle gemachtigd te zijn om de betaalmiddelen te
gebruiken en (ii) dat deze betaalmiddelen toegang verlenen tot voldoende fondsen tot betaling
van alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.
11.3. De Gebruiker verklaart financieel aansprakelijk te zijn voor alle verplichtingen die
voortvloeien uit het gebruik van de Afficheringsdiensten, zowel in eigen naam als voor
rekening van derden, met inbegrip van minderjarigen.
11.4. Al wie onbekwaam is in de betekenis van de artikelen 1123 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, kan op geen enkele wijze gebonden zijn door de huidige
Afficheringsvoorwaarden.
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11.5. Om de account van een rechtspersoon aan te maken moet men gemachtigd zijn om
aldus te handelen en om deze rechtspersoon te verbinden ten aanzien van de Voorwaarden.
Toegankelijkheid van de Diensten
11.6. Onder normale omstandigheden zijn de Afficheringsdiensten toegankelijk gedurende
24 uur per dag en 7 dagen per week, onder voorbehoud van storingen, onderhoud of eender
welk ander externelement of geval van overmacht dat belet dat de Afficheringsdiensten naar
behoren werken.
11.7. De Gebruiker verleent aan de Applicatie de toelating om toegang te hebben tot de
functies van geolokalisatie van zijn toestel.
11.8. De Dienstverlener aanvaardt dat het Signalisatiebord dat op zijn Inrij wordt
aangebracht, wordt gelokaliseerd en gepubliceerd op het Platform.
11.9. De Dienstverlener en de Gebruiker aanvaarden dat hun contractuele relatie met
betrekking tot de Afficheringsdienst uitsluitend wordt beheerst door de
Afficheringsvoorwaarden en erkennen dat PASHA een derde partij is ten opzichte van deze
relatie.
Article VI.

ALGEMENE PLICHTEN VAN DE LEDEN

11.1. De Dienstverlener en de Gebruiker verklaren zich te schikken naar het
Verkeersreglement en eender welke andere regelgeving betreffende het verkeer op de
openbare weg.
Article VII.

SPECIFIEKE PLICHTEN VAN DE DIENSTVERLENER

11.1. De Dienstverlener moet op zijn Inrij voorzien in een passende plaats opdat het
Signalisatiebord zichtbaar zou zijn.
11.2. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Inrij niet te belemmeren of te blokkeren
tijdens de Tijdvakken die hij op de Website en/of de Applicatie zal hebben gepubliceerd.
Article VIII.

SPECIFIEKE PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

11.1. De Gebruiker is aansprakelijk voor de juistheid van de invoer van het
inschrijvingsteken van het voertuig bij elk gebruik van de Diensten. Zo het op het
Signalisatiebord vermelde inschrijvingsteken niet overeenstemt met het voertuig dat voor de
Inrij geparkeerd staat, draagt de Gebruiker als enige de gevolgen van de inbreuk op artikel
25.1.3 van het Verkeersreglement en de andere toepasselijke administratieve sancties.
11.2. Na afloop van ieder gebruik is de Gebruiker gehouden het Tijdvak af te sluiten via de
Applicatie en de Inrij vrij te geven. Doet hij dat niet, dan worden de kosten als gevolg van het
gebruik van de Diensten, en zolang het inschrijvingsteken te zien is op de Inrij, integraal
gefactureerd aan de Gebruiker.
11.3. Hoe dan ook is het inschrijvingsteken van de Dienstverlener niet langer te zien op het
Signalisatiebord zodra het Tijdvak is verstreken dat de Dienstverlener eerder had vastgesteld.
11.4. Het is voor de Gebruiker hoe dan ook verboden de Tijdvakken te overschrijden die de
Dienstverlener op voorhand heeft vastgesteld.
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ARTICLE IX.

BETALING EN FACTURATIE

9.1
De betalingen die de Gebruiker en de Dienstverlener via het Platform
verrichten, worden verwerkt door een derde betaalsysteem (“Betalingstussenpersoon”),
i.e.www.stripe.com. De verwerking van de betalingen of de eventuele kredieten als gevolg
van het gebruik van de Diensten door de Gebruiker wordt beheerst door de voorwaarden
van de Betalingstussenpersoon en door de voorwaarden van de emittent van de
kredietkaart, ter aanvulling van de huidige Afficheringsvoorwaarden en in
overeenstemming met de toepasselijke wetsbepalingen.
9.2

De Facturen voor gebruik van de Afficheringsdienst worden automatisch gegenereerd
door het Platform PASHA, in naam van de Dienstverlener en ter attentie van de
Gebruiker.

ARTICLE X.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Kwesties betreffende de aansprakelijkheid in geval van niet-naleving van de huidige
Afficheringsvoorwaarden door een van de partijen worden uitsluitend beheerd tussen de
partijen, zonder tussenkomst vanwege PASHA.
ARTICLE XI.

RECHTSBEVOEGDHEID

12.1

Het Belgisch recht beheerst deze Afficheringsvoorwaarden. In geval van geschil dat
niet in der minne kan worden geregeld, zijn alleen de Franstalige rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.
12.2 Indien welke bepaling ook van de Voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar
wordt verklaard door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied, wordt de betrokken
bepaling geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende wetten, zonder dat de wettelijkheid,
de geldigheid of de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden
daardoor wordt beïnvloed.
12.3 Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden,
houdt in geen geval in dat ze verzaakt aan de gunst van de bewuste bepaling.
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