Aanmelding Overeenkomst afname dynamische parkeerdata
Dit formulier kunt u samen met een kopie identiteitsbewijs sturen naar de RDW, team Parkeren,
Postbus 30.000 RA Veendam of mailen naar opd@rdw.nl. (U kunt desgewenst uw pasfoto en BSNnummer onzichtbaar maken op de kopie van uw identiteitsbewijs. Indien u een kopie stuurt met een
zichtbare pasfoto en een zichtbaar BSN-nummer, zal de RDW deze gegevens bij ontvangst
onzichtbaar maken.)

Ondergetekende heeft kennis genomen van het feit dat:
-

-

-

Q-Park en P1 organisaties zijn die parkeeraccommodaties exploiteren en beheren (zelfstandig
dan wel in samenwerking met en in opdracht van gemeenten en bedrijven) en dat zij
dynamische parkeerdata wensen aan te bieden aan afnemers, waarmee deze afnemers in
staat zijn reizigers, meer in het bijzonder automobilisten, te informeren omtrent het
(realtime) aantal beschikbare parkeerplaatsen in Nederland, met als voornaamste
doelstelling het verminderen van het (stads)verkeer en daarmee de CO2 uitstoot te verlagen
en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de steden te verbeteren;
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de RDW onder meer heeft belast met het
verzamelen en publiceren van statische parkeerdata en Q-Park de afgelopen jaren eveneens
reeds gewerkt heeft aan het ontwikkelen van een platform om dynamische parkeerdata te
kunnen ontsluiten. De RDW zal de infrastructuur die zij daarvoor beschikbaar heeft tevens
aanbieden aan partijen, zoals Exploitanten, om hun dynamische parkeerdata aan Afnemers
beschikbaar te kunnen stellen. De RDW zal namens de Exploitanten de Afnemers toegang
verschaffen tot de Data nadat de afnemers de onderhavige overeenkomst getekend hebben
en zich akkoord verklaard hebben met de algemene voorwaarden “afname dynamische
parkeerdata”; en
de exploitanten van parkeerlocaties houdster zijn en blijven van alle intellectuele
eigendomsrechten die rusten op de data die van de betreffende exploitant afkomstig is,
waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten en/of
know how en zich deze rechten nadrukkelijk voorbehoudt.

Ondergetekende verklaart hierbij met voornoemde exploitanten van parkeerlocaties een
overeenkomst tot afname van dynamische parkeerdata aan te willen gaan om kosteloos deze data af
te nemen.
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden “afname dynamische parkeerdata” van
toepassing. Deze zijn als bijlage bij dit formulier opgenomen en zijn eveneens te vinden op de
website www.nationaalparkeerregister.nl. Met de ondertekening van dit formulier verklaart
ondergetekende akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (zie hieronder) die van toepassing
zijn op het afnemen van dynamische parkeerdata.

Gegevens ondergetekende
Naam
Bedrijfsnaam
KVK-nummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Emailadres

Ondertekening
Datum
Handtekening

