
Park-line B.V.  - Postbus 500 2501 CM Den Haag - www.park-line.nl - info@park-line.nl - bankrekening: 950497762 - KvK: 27190279 - BTW: NL809166641B01 

1. Algemeen

1.1 In deze “Aanvullende Voorwaarden” wordt 
onder “Gebruiker” verstaan een particulier of een 
bedrijf welke, al dan niet via een derde partij, ge-
bruik maakt van de Park-line Chauffeursdiensten 
van Park-line B.V.. Park-line B.V. (hierna te noe-
men “Park-line”) is de aanbieder van het Park-line 
Abonnement: een parkeersysteem voor parke-
ren op straat en afgesloten terreinen waaronder 
parkeergarages, een tankkaartsysteem, alsmede 
andere diensten (“Park-line Extra Diensten”). 
Park-line Chauffeursdiensten (hierna te noemen 
“de Dienst”) is een dienstverlening waarbij Ge-
bruiker door een Chauffeur naar huis zal worden 
gebracht in zijn of haar eigen voertuig.
1.2 Deze voorwaarden zijn een aanvulling op 
de Algemene Voorwaarden van Park-line. Deze 
staan ter inzage op de website van Park-line 
(www.park-line.nl/voorwaarden). 

2. Gebruikmaking van (BOB) de 
Park-line Chauffeursdienst

2.1 Gebruiker kan alleen gebruik maken van de 
dienst wanneer deze beschikt over een (maande-
lijks) abonnement bij Park-line. 
2.2 Gebruiker smst BOB naar 4111 om aan te 

geven gebruik te willen maken van de Dienst. 
Gebruiker zal binnen 15 minuten teruggebeld 
worden door een medewerker van Rent-a-BOB 
voor het maken van verdere afspraken inzake de 
Dienst.
2.3 De medewerker van Rent-a-BOB zorgt dat 
Gebruiker inclusief auto op het gewenste tijdstip 
worden opgehaald en naar de door de Gebruiker 
opgegeven eindbestemming worden gebracht.
2.4 De kosten voor de Dienst worden achteraf via 
de factuur van Park-line afgerekend. Gebruiker 
accordeert de kosten bij de chaufeur van Rent-
a-BOB.

3. Kosten

3.1 De kosten voor de Dienst is afhankelijk van 
de gemaakte keuze door Gebruiker alsmede af-
stand en eventuele wachttijd.
3.2 De prijs wordt berekend aan de hand van het 
aantal gereden kilometers in uw auto, een eer-
ste aanleg en indien nodig een wachttarief. Voor 
randstedelijke ritten heeft Rent-a-Bob speciale 
actietarieven.
3.3 Informatie over kosten voor de Dienst kun-
nen worden ingezien via www.park-line.nl/
chauffeursdienst.  

4. Uitvoering

4.1 Uitvoering van de Dienst zal geschieden door 
Rent-a-BOB.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Park-line kan niet aansprakelijk gesteld wor-
den voor enigerlei indirecte of gevolgschade 
ontstaan door het gebruik van de Park-line 
Chauffeursdient of de diensten van Rent-a-BOB. 
5.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken 
van de Park-line Chauffeursdienst afhankelijk is 
van de beschikbaarheid, informatie en inspan-
ningen van derden. Park-line kan niet aanspra-
kelijk gesteld worden voor schade die ontstaat 
door verkeerd verstrekte informatie.

6. Nederlands Recht

6.1 Op deze aanvullende voorwarden is Neder-
lands Recht van toepassing. Geschillen in ver-
band met diensten van Park-line of deze aanvul-
lende voorwaarden zullen worden voorgelegd 
aan de bevoegde burgerlijke rechter in Den 
Haag.
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