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Bonaire International Airport NV 

Artikel 1. Definities 

1.1 De volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) worden in deze algemene 

voorwaarden gebruikt: 

Algemene Voorwaarden  

deze algemene voorwaarden van Bonaire International Airport nv inzake parkeren 

Bonaire International Airport  

de gedeponeerde handelsnaam van Bonaire International Airport nv (Hierna te noemen “BIA”) en 
beheerder van Flamingo International Airport te Bonaire 

Klant  

de partij/parkeerder die met BIA  een parkeerovereenkomst aangaat; 

Parkeerovereenkomst  

de overeenkomst tussen BIA en de klant; 

Bonaire International Airport  

de partij met welke de klant de overeenkomst aangaat; 

Parkeerticket 

het bewijs voor gebruik van een parkeerterrein die is gekozen door de klant; 

Website 

de door BIA beheerde website met het adres http://www.bonaireinternationalairport.com/; 

Parkeerterrein   

het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimte gelegen op het terrein van Flamingo 
International Airport en beheerd door BIA   .  

Luchtvaartterrein 

het middels bebording op de toegangswegen, aangegeven eigen terrein van BIA.  

Algemeen luchthaven reglement  

aanvullende regels op het luchtvaartterrein Flamingo International Airport beheerd door BIA 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 november 2020 en zijn van toepassing op het 

parkeren op BIA en alle daarbij behorende overeenkomsten met BIA, zoals 

• via een bij de ingang van het parkeerterrein getrokken parkeerticket 

• via toegangsverlening middels intercomoproep en toelating door BIA 

• via een abonnement 

• via een overeenkomst met BIA voor gebruik van parkeerplaatsen op het parkeerterrein  

2.2 Het luchtvaartterrein van BIA is eigen terrein. De wegen inclusief de parkeerterreinen maken 

daar deel van uit en zijn gelegen aan de openbare zijde van de luchthaven (landside). BIA heeft 

hiervoor eigen aanvullende regels opgesteld. Het staat BIA vrij om deze regels te allen tijde te 

wijzigen, te veranderen of aan te passen  

2.3 Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te 

eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden 

http://www.bonaireinternationalairport.com/
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van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde 

passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige 

algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert. 

Artikel 3. Parkeerovereenkomst 

3.1. Een parkeerovereenkomst wordt o.a. geacht tot stand te zijn gekomen nadat een klant houder 

is geworden van een parkeerticket van een motorvoertuig op het parkeerterrein van BIA. 

Een overeenkomst komst slechts tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de 

consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden van BIA.  

3.2 De duur van de parkeerovereenkomst is gelijk aan de parkeerperiode. 

3.3 Aan de klant wordt een willekeurige plaats op het parkeerterrein ter beschikking gesteld, tenzij 

vooraf door klant en BIA een overeenkomst is afgesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van 

het parkeerterrein is aangewezen. BIA is niet verantwoordelijk voor het vrijhouden van een eventuele 

specifieke plaats. Hieraan kunnen door de klant geen rechten aan worden ontleend en/of kosten 

worden teruggevraagd. 

Artikel 4: Toegang parkeerterrein 

4.1. Het in- en uitrijden van voertuigen op/van het parkeerterrein kan uitsluitend geschieden tijdens 

de in of bij het parkeerterrein aangegeven openingstijden, of op nader overeengekomen tijden.  

Op het parkeerterrein mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte 

van 7,5 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan 1,90 m of 

de hoogte aangeven bij de desbetreffende parkeergelegenheid. Het is niet toegestaan met 

aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, het parkeerterrein op 

te rijden. 

4.2 Een geldig parkeerticket geeft, mits er voldoende plaats beschikbaar is, recht op toegang tot 

het parkeerterrein en het parkeren van één Motorvoertuig. 

4.3 BIA is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot het parkeerterrein te weigeren indien BIA 

dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name 

voordoen indien BIA weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen 

vervoert daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het 

voertuig alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of 

zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan 

toebrengen in de meest ruime zin. 

4.4.  De in of op het parkeerterrein geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te 

voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (WA-verzekering, etc.). In of op het 

parkeerterrein is ook de betreffende wet- en regelgeving van overeenkomstige toepassing. 

Overeenkomstig wil in dit verband zeggen dat BIA daar van af mag wijken door andere, of meer, of 

uitgebreidere, of beperkende regels te stellen dan de betreffende wet. 

4.5 BIA is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van BIA noodzakelijk is, voertuigen en of 

personen binnen het parkeerterrein te verplaatsen en/of enig voertuig van het parkeerterrein te (doen) 

verwijderen.  Dit zal altijd op kosten en risico van de eigenaar geschieden 

De staat waarin een voertuig verkeert kan voor BIA eveneens een reden zijn om dit voertuig van het 

parkeerterrein, op kosten van de eigenaar, te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige 
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aansprakelijkheid voor BIA kan leiden. BIA dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen 

en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. 

Artikel 5: Gebruik van parkeerterrein 

5.1 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van BIA dient de klant zich conform de bepalingen 

van de Wegenverkeerswet/wegenverkeersverordening, de nadere regels krachtens deze wet gesteld 

te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende 

schade. 

Tevens is er op het luchtvaartterrein het algemeen luchthavenreglement BIA van toepassing. Deze 

bepalingen zijn ook van toepassing op de parkeerterreinen. Dit reglement is te vinden op de website 

van Bonaire Airport, http://www.bonaireinternationalairport.com/  

5.2 De klant is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van BIA op te volgen, het voertuig 

te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het 

verkeer in en/of bij het parkeerterrein niet wordt gehinderd en/of de veiligheid niet in gevaar wordt 

gebracht. 

5.3 De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te 

zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de voertuigen die op het parkeerterrein worden geparkeerd niet 

toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende 

voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en het 

parkeerterrein te verlaten. 

5.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIA mag een Motorvoertuig niet langer 

dan 90 dagen ononderbroken op het parkeerterrein geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn 

is de klant naast het parkeergeld voor 90 dagen parkeren tevens het parkeergeld verschuldigd voor 

elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van de klant 

op het parkeerterrein Parkeeraccommodatie aanwezig is, onverminderd het recht van BIA om 

daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen. 

5.5 Het is verboden op het terrein van de luchthaven en/of in de omgeving van het parkeerterrein 

in of op het parkeerterrein goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur 

aan te bieden. 

5.6 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen 

op het parkeerterrein te brengen dan wel te hebben, uitgezonderd motorbrandstoffen in het daarvoor 

bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig. 

5.7 Het is verboden in of op het parkeerterrein reparaties aan het voertuig of andere 

werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of 

namens BIA is verleend. 

5.8 De klant zal zich dienen te houden aan door de BIA en bij het parkeerterrein geldende 

gedragsregels met betrekking tot het vervoer en gebruik van het parkeerterrein van BIA. 

Artikel 6. parkeergeld en betalingen 

6.1 Voor het gebruik van de parkeerterreinen is de klant parkeergeld verschuldigd. Het 

parkeergeld wordt berekend volgens de door BIA vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld bij 

de kassa’s van de parkeerterreinen en/of op www.BIA.nl. Van BIA behoudt zich het recht voor de 

tarieven te wijzigen. Er geldt voor alle parkeerterreinen direct na oprijden geen vrije uitrijtijd.  

http://www.bonaireinternationalairport.com/
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6.2 Na betaling bij een betaalautomaat geeft het Parkeerbewijs de klant gedurende een periode, 

te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het Motorvoertuig buiten het 

parkeerterrein te brengen. De periode is voor kort parkeren: 10 minuten en lang parkeren: 20 minuten. 

Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de klant het Motorvoertuig buiten het parkeerterrein 

heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is. 

Na betaling van de nieuwe termijn wordt de procedure als hiervoor omschreven, herhaald. 

6.3 In geval van verlies of het ontbreken van het parkeerbewijs, is de klant het door BIA voor de 

betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd. De klant dient dit bedrag 

vóór het verlaten van de parkeerfaciliteit te voldoen. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat 

onverlet het recht van BIA om de klant de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten 

die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”. Indien de klant achteraf, naar het oordeel van BIA, 

afdoende aan kan tonen wat de daadwerkelijke parkeertijd was, zal restitutie op basis daarvan plaats 

vinden. De bewijslast met betrekking tot de exacte parkeertijd berust bij de klant. Bij verlies of 

ontbreken van het Parkeerbewijs mag een Motorvoertuig alleen dan buiten het parkeerterrein worden 

gebracht nadat de klant het op dat moment daarvoor geldende parkeergeld heeft betaald, voor elke 

dag en een gedeelte daarvan dat het Motorvoertuig, naar het oordeel van BIA, in het parkeerterrein 

aanwezig is geweest. 

6.4 Het is verboden het parkeerterrein met een Motorvoertuig te verlaten zonder dat voor het 

gebruik van het parkeerterrein betaald is èn zonder toestemming van BIA. Indien zulks geschiedt, zal 

BIA schriftelijk het verschuldigde parkeergeld vorderen van de klant. Als niet aan de eerste vordering 

wordt voldaan, volgt na twee weken een tweede vordering waarin tevens wordt medegedeeld dat het 

betreffende Motorvoertuig de toegang tot het parkeerterrein wordt ontzegd. Tevens wordt 

medegedeeld dat, wanneer het betreffende Motorvoertuig op het parkeerterrein wordt aangetroffen, 

uitvoering gegeven wordt aan artikel 7.6 van deze Voorwaarden. Ingeval de N.A.W. gegevens van de 

eigenaar redelijkerwijs niet kunnen worden achterhaald, kan worden volstaan met het uitvoeren van 

het genoemde in artikel 4.5 van deze voorwaarden. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

7.1 BIA is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade hoe 

ook genaamd, die de klant of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit met BIA gevoerde 

onderhandelingen, met BIA aangegane overeenkomst, tekortkoming of verzuim van BIA, een door BIA  

gedaan beroep op overmacht of een door BIA verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan 

ook. 

7.2 BIA is niet aansprakelijk of vergoed niet de meer- of minderkosten van het parkeren als gevolg 

van een vertraging, wijziging en/of annulering van de reis of route, technische mankementen, 

weersinvloeden waardoor een vlucht wordt vertraagd, uitgesteld, verkort of anderszins op een andere 

dag en/of tijdstip aankomt dan was voorzien en/of gepland en/of geboekt. 

7.3 Indien en voor zover BIA  ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar 

verplichtingen jegens de klant kan voldoen zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder dat enige 

partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer 

verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en 

buitenlandse overheden, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur-

besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het 

algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan 

naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van BIA  verlangd kan worden. BIA  heeft ook 
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het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, 

intreedt nadat BIA  haar verplichtingen had moeten nakomen. 

7.4 BIA  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van parkeertickets door de klant 

door welke oorzaak dan ook. BIA  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BIA 

is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid 

of onvolledigheid voor BIA kenbaar behoorde te zijn 

7.5 BIA  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van parkeertickets die 

niet plaatsvinden bij BIA noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet 

geheel worden afgewikkeld door BIA en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is. 

7.6 BIA is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder zich te houden en daartoe geëigende 

maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen van BIA, hetzij op grond van de parkeerovereenkomst, 

hetzij uit andere hoofde van de klant te vorderen heeft, is voldaan.(retentierecht) 

7.7 De klant vrijwaart BIA  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de klant toerekenbaar is. 

Artikel 8. Abonnementen, overeenkomsten en/of contracten(hierna allen te noemen: 

abonnement) 

8.1 Voor zover in dit artikel hiervan niet wordt afgeweken zijn alle overige bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Per categorie (personeel, autoverhuurbedrijven en 

andere nader aan te wijzen onderdelen) kunnen afzonderlijke abonnementen/contracten worden 

afgesloten.  

8.2 Het abonnement voor het parkeren van een voertuig wordt volgens een door BIA vast gesteld 

tarief afgesloten voor de duur van twaalf maanden, waarna het telkenmale stilzwijgend met twaalf 

maanden zal worden verlengd, tenzij anders overeengekomen.  

8.3 Tariefsverhogingen zullen minimaal 2 weken van te voren worden bekend gemaakt. Mocht 

een klant met een abonnement niet in willen stemmen met de tariefsverhoging dan kan hij de 

overeenkomst schriftelijk doen beëindigen binnen vier weken nadat door BIA de tariefsverhoging 

kenbaar is gemaakt.  

9.4 Beide partijen zijn gerechtigd het abonnement op te zeggen met inachtneming van een termijn 

van een volle kalendermaand. 

9.5 Indien abonnementhouders en/of autoverhuurbedrijven meer auto’s (doen) laten parkeren of 

anderszins er meer auto’s geparkeerd staan dan met BIA is overeengekomen, dan wordt door BIA 

aan de eigenaar/bedrijf per auto 1/12 van de kosten van een jaarabonnement in rekening gebracht en 

dient de auto direct verwijderd te worden. 

9.6 Toegang wordt verleend d.m.v. een pas of badge(druppel) uitgereikt door BIA en beheerd 

door degene die de overeenkomst heeft aangegaan. Het is aan de abonnementhouder om er op toe 

te zien dat er geen misbruik gemaakt wordt van de toegang in het algemeen en dat er niet meer 

voertuigen parkeren dan is overeengekomen. 

 

 

Artikel 10. Overige voorwaarden 
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10.1 Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen 

slechts schriftelijk geschieden. Van BIA behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De 

meest recente Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website van BIA. 

10.2 Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door BIA  geleverde diensten dienen 

schriftelijk gemeld te worden aan de BIA , die zorg draagt dat binnen een redelijke termijn welke de 

duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden.  

10.3 Op alle parkeerovereenkomsten is uitsluitend Bonairiaans recht van toepassing. 

10.4 Indien een geschil rijst naar aanleiding van de overeenkomst en/of de onderhavige algemene 

voorwaarden, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt 

ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke 

deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het 

worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.  

10.5 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 

stand komen van de overeenkomst. 

10.6 In alle gevallen waarin BIA  een beroep op hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden 

is bepaald c.q. opgenomen, toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door BIA  

ingeschakelde derde(n) eveneens een beroep daarop doen, al was het in de deze algemene 

voorwaarden bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of door BIA  ingeschakelde derde(n) 

bedongen. 

 

 

**************** 


