Aanvullende Voorwaarden Wassen 1.0
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,
gebruik maakt van de Park-line Wasservice van
Park-line B.V.. Park-line B.V. (hierna te noemen
“Park-line”) is de aanbieder van het Park-line
Abonnement: een parkeersysteem voor parkeren op straat en afgesloten terreinen waaronder
parkeergarages, een tankkaartsysteem, alsmede
andere diensten (“Park-line Extra Diensten”).
Park-line Wasservice (hierna te noemen “de
Dienst”) is een dienstverlening waarmee Gebruiker door middel van een Nationale Autowasbon
(hierna te noemen “de Bon”) kan betalen van een
wasbeurt van Gebruiker zijn voertuig bij professionele wasgelegenheden in Nederland.
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 de Parkline Autowasservice
2.1 Gebruiker kan alleen gebruik maken van de
dienst wanneer deze beschikt over een (maandelijks) abonnement bij Park-line.
2.2 Gebruiker kan via www.park-line.nl en onderliggende pagina’s de Nationale Autowasbon
bestellen.
2.3 De Bon kan uitsluitend worden ingewisseld
bij elke deelnemende wasgelegenheid, die zich
als zodanig bij het publiek presenteert door zijn
wasgelegenheid, met de door de Autowasbon
BV (zie 4. uitvoering) beschikbaar gestelde reclame en promotiematerialen kenbaar te maken.
2.4 Inlevering geeft de aanbieder/consument
uiterlijk de werkdag volgend op de aanbieding
recht op het aan op de bon aangegeven wasdienst (wasbeurt), met een verkoopwaarde inclusief BTW ten tijde van de inwisseling, maxi-

maal gelijk aan het op de achterzijde van de bon
afgedrukte geldswaarde. Gedeeltelijke restitutie
of verzilvering van die (restant)-waarde is uitgesloten. Bijbetaling is evenwel toegestaan indien
de verkoopwaarde van de gewenste dienst/product hoger is dan de tegenwaarde van de bon.
2.5 De wasgelegenheid is niet verplicht de bon
in te nemen tegen enige andere dan het op de
bon aangegeven product (zijnde een wasbeurt)
of wederprestatie.
2.6 De bon is een blijft eigendom van de Autowasbon BV. Daarop aangebrachte wijzigingen
of beschadigingen maken deze ongelding. Alle
auteursrechten van de bon berusten bij Autowasbon BV. Verhandeling of verkoop der bon is
exclusief voorbehouden aan de door de Autowasbon BV erkende en als zodanig aangeduide
distributiepunten. Verhandeling en/of wederverkoop door anderen doen acceptatie -en
aﬂeveringsplicht van de wasgelegenheid vervallen.
2.7 Het vervalsen, nadrukken, wijzigen, manipuleren, namaken of (foto-) kopiëren van de bon is
ten strengste verboden en levert een strafbaar
feit op, evenals het in bezit hebben of het verhandelen van een dergelijk nietoorspronkelijk
papier. Hiervan zal door de Autowasbon BV
steeds aangifte worden gedaan bij bevoegde
autoriteiten, onverminderd diens recht op schadevergoeding.
2.8 Geldigheid van de bon is beperkt tot en met
de op de bon afgedrukte datum en bedraagt ten
hoogste 6 maanden na feitelijke verkoopdatum.
Na het verstrijken van deze termijn verliest de
bon zijn waarde en wordt met niet meer geaccepteerd door Autowasbon BV.
2.9 De Nationale Autowasbon is niet geldig in
combinatie met andere acties of promoties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en goedgekeurd
door de Uitgever. Marketing en/of sales activiteiten en/of promoties van derden vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de Uitgever.
2.10 De kosten voor de Bon en aanvullende kosten worden achteraf via de factuur van Park-line
afgerekend.

3. Kosten
3.1 De kosten voor de Bon bedragen 7 euro en
50 cent.
3.2 Park-line rekent per bestelling verzendkosten
a 1 euro.
3.3 Informatie over kosten voor de Bon kunnen
worden ingezien via www.park-line.nl/wasservice.

4. Uitvoering
4.1 Uitvoering van de Dienst zal geschieden door
Autowasbon BV, uitgever van de Nationale Autowasbon tevens handelend onder de handelsnamen De Nationale Autowasbon, Autowasbon.nl
en Midpoint Commercial Services.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Park-line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei indirecte of gevolgschade
ontstaan door het gebruik van de Park-line Wasservice of de Autowasgelegenheden.
5.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken
van de Park-line Wasservice afhankelijk is van de
beschikbaarheid, informatie en inspanningen
van derden. Park-line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door verkeerd verstrekte informatie.

6. Nederlands Recht
6.1 Op deze aanvullende voorwarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Park-line of deze aanvullende voorwaarden zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde burgerlijke rechter in Den
Haag.
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