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Efter underskrivelse af nærværende samarbejdsaftale er der aftalt, at DinParkering varetager
parkeringsservice og parkeringskontrol på følgende vilkår:

Adresse / Område
•

Område, adresse: Vejledalen 82-414, 2635 Ishøj.

•

Dato for start af kontrol: Efter aftale.

Parkeringsrestriktioner
•

Parkeringsregler: Parkering kun tilladt inden for afmærkede P-båse. Parkering er kun tilladt med
gyldig tilladelse/gæstekort. Det aftales, at der kan tilmeldes 1 køretøj en permanent elektronisk
tilladelse pr. lejemål. Det aftales ligeledes, at der kan tilmeldes 1 bruger af app´en DP Mobile
Parking pr. lejemål, som bruges til udstedelse af gæsteparkeringstilladelse. Et gæstekort har en
varighed af op til 24 timer. Der kan max være 1 aktivt gæstekort aktive på samme tid pr. app
bruger. DinParkering A/S leverer også fysiske gæsteparkeringstilladelser til ejendomskontoret efter
behov. Mc & scootere er fritaget for kontrol ligesom hjemmeplejebiler med synlig reklame påtrykt.
Det er ikke tilladt at parkerer med køretøjer med en total vægt på over 3.500 kg. Det aftales, at det
er Grundejerforeningen Strandlunden der står for tilmelding af køretøjer samt vedligeholdelse af
database. Tilmelding sker ved fremvisning af gyldig dokumentation.

•

Observationstid er 3 min.: Kontrol foretages døgnet rundt alle ugens dage.

•

24-timers service: Vores servicemedarbejdere kan tilkaldes 24 timer i døgnet på telefon 30 30 64 93
tast herefter 5. Vi er fremme på området inden for 45 - 60 min.

•

Nyeste teknologi: Parkeringstilladelser udstedes elektronisk med DinParkerings mobile
applikationer eller online administrationsmodul, hvor eks. gæster, medarbejdere eller håndværkere
registreres, og herefter kan holde frit på parkeringsarealet. Adgang til DinParkerings mobile
applikationer og online software er uden beregning og gives efter aftale.

•

Såfremt DinParkering A/S skal varetage tilmeldinger/registrering samt vedligeholdelse af database,
gælder følgende prissætning. Der fremsendes samlet faktura hvert kvartal.
1-400 boliger
401-2.000 boliger

400 kr. pr. måned eks. Moms.
800 kr. pr. måned eks. Moms.
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•

Kontaktpersoner, der er tilknyttet samarbejdsaftalen, har beføjelse til frit at annullere
kontrolgebyrer skriftligt inden for 12 dage fra udstedelsesdatoen.
Navn:
Telefon:
E-mail:

Navn:
Telefon:
E-mail:

Navn:
Telefon:
E-mail:

E-mails vedr. annullering af kontrolgebyrer skal sendes til: info@dinparkering.dk.

Økonomi
•

For hvert kontrolgebyr der er udstedt og indbetalt, modtager Grundejerforeningen Strandlunden
således 30% af kontrolgebyret retur ekskl. moms.
Kontrolgebyret er i dag pålydende kr. 795,- inkl. moms. Der afregnes den 15. efter hvert kvartal.
Der indbetales til: konto:

i bank:

Opsigelse
•

Samarbejdsaftalen er uden binding og kan således opsiges fra dag til dag. Ønsker
Grundejerforeningen Strandlunden at opsige samarbejdsaftalen tidligere end 12 måneder efter
indgåelse, dog forpligtet til at kompensere DinParkering for dokumenterede
etableringsomkostninger til f.eks. opsætning af skilte.

Skiltning
•

Standard reflekterende skilte produceres og opsættes. Opsætning sker for DinParkerings regning
som ligeledes sørger for vedligeholdelse af skiltene dog undtaget ved hærværk eller fjernelse af
skilte. DinParkering er desuden ansvarlig for korrekt skiltning på området og indestår for at
gældende lovgivning for privatparkering er overholdt (Bek. Nr. 202).
Ønskes der yderligere skilte opsat efter opstartsdato, eller der laves ændringer i restriktionerne der
kræver, at der laves nye skilte/klistermærker. Vil DinParkering A/S fakturerer for disse. Et skilt er
prissat til 750 kr. eks. Moms. Klistermærker er prissat til 250 kr. eks. Moms. Ekstra
informationsskrivelser er prissat til 1,50 kr. pr. papir. Tilladelseskort er prissat til 80 kr. eks. Moms.
Fysisk gæstekort er prissat til 0,50 kr. pr. stk. eks. Moms. Skiltestandere er prissat til 1095 kr. eks.
Moms.

Områdets ejere
•

Grundejerforeningen Strandlunden har ansvaret for, at sikre information vedrørende om der indgår
private fællesveje for det aftalte område. Såfremt det er tilfældet, skal en kopi af vejmyndighedens
godkendelse til skiltning og kontrol på privat fællesvej fremsendes til DinParkering A/S før aftalte
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opstartsdato. Samarbejdsaftalen påbegynder kun såfremt en eventuel myndighedsgodkendelse
foreligger. Ligeledes skal Grundejerforeningen Strandlunden sikre sig, at parkeringsarealet ikke er
kommunalt ejet. I så fald skal der laves en aftale med kommunen omkring tilladelse til privat
parkerings kontrol.

Tak fordi I har valgt os som samarbejdspartner. Vi glæder os til samarbejdet. Kontrakten underskrives
hermed af begge parter i samarbejdsaftalen. Ved underskrift erklærer undertegnede på tro og love, at
vedkommende er bemyndiget til at kunne indgå en aftale om parkeringskontrol og service på ovenstående
vilkår.

Underskrift:___________________________________________ dato:____________.
Titel:___________________, Navn:_______________________, Ejerforeningen Strandlunden.

Underskrift:

dato: 13. april 2021.

Salgschef Steffen Bak Schultz, DinParkering A/S:
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