Raad van Bestuur 24/06/2014

Bijlage 2 Punt 3.9. Gebruikersreglement aanpassen tbv
Pcamper Broeltorens.

De raad van bestuur keurde in zitting van 22/04/2014 het gebruikersreglement voor de bovengrondse
parkeerlocaties goed. Voorstel is om de aanpassing m.b.t. het kampeerautoterrein voor P Broeltorens
hieraan toe te voegen. (Artikel 12)
BIJLAGE
Reglement voor de gebruikers van de bovengrondse parkeerlocaties P Broeltorens .
Artikel 1: Bij de inwerkingtreding van onderhavig gebruikersreglement wordt het reglement dat
vastgesteld werd door de raad van bestuur in zitting van 22/04/2014 ingetrokken.
Artikel 2:
2.1. Parko AGB stelt parkeerplaatsen ter beschikking op de terreinen van P Expo, P Station-Tack en P
Broeltorens voor alle gemotoriseerde voertuigen en alle gebruiken rechtstreeks verbonden aan deze
kerntaak.
2.2. Het betreden van de terreinen op P Expo, P Station-Tack en P Broeltorens heeft tot gevolg dat het
“reglement voor de gebruikers van de bovengrondse parkeerlocaties P Expo, P Station-Tack en P
Broeltorens” zonder voorbehoud wordt aanvaard.
Artikel 3:
Parko AGB draagt geen verantwoordelijkheid als bewaarder. Er ontstaat dus geen bewaarplicht in hoofde
van Parko AGB. Evenmin is Parko AGB aansprakelijk voor daden van derden.
Artikel 4:
Parko AGB draagt geen verantwoordelijkheid voor gevallen van schade, van welke aard of oorzaak ook,
zoals daar zijn: ongevallen, diefstal of beschadiging, die binnen de bewegenis en de parkeerzone zouden
kunnen voorkomen. De opsomming is niet beperkend.
Artikel 5:
Parko AGB exploiteert de terreinen ondermeer via het verlenen van parkeertickets, parkeercheques,
bewoners- en persoonsabonnementen, abonnee-krediet-kaarten en het gebruik van krediet- en
debetkaarten.
5.1. Een parkeercheque is een niet-persoonsgebonden kaart welke wordt uitgereikt aan deelnemers aan
congressen, seminaries, vergaderingen, speciale evenementen zoals theater, feesten enz. Met deze
geldwaardekaart kan men zijn parkeertarief volledig of gedeeltelijk aan de betaalautomaat vereffenen.
5.2 Het persoonsabonnement is een persoonsgebonden kaart welke verlengbaar is door betaling aan de
betaalautomaat. De kaart is te gebruiken rechtstreeks aan de toegangen (geen gebruik betaalautomaat
nodig). Met dit abonnement kan men gedurende de geldigheidsperiode herhaalde malen in- en uitrijden.
5.3. Het bewonersabonnement is een persoonsabonnement welke onder de algemene voorwaarden van
de bewonerskaarten “residentieel parkeren” (MB 09/01/07) uitgereikt wordt aan bewoners uit:
voor P Expo:
de Doorniksesteenweg tussen de brug over de E17 en de Pres. Kennedylaan.
voor P Station-Tack:
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de zone Station-Zuid : de Bloemistenstraat, de P. Beckstraat, de Sint-Sebastiaanslaan, de
Hoveniersstraat, de Karmelietenlaan, de Mon. De Haernelaan (tussen Aalbeeksesteenweg en
Karmelietenlaan), de Beverlaai de Beverlaaihof en de Burg. Pyckestraat.
voor P Broeltorens:
Dam, Damkaai, Ijzerkaai, Burg. Tayaertstraat, Broelkaai, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat,
Trompetstraat, Budastraat, Schuddevisstraat, Diksmuidekaai.
5.4.De abonnee-krediet-kaart is een persoonsgebonden kaart waarmee men gedurende de
geldigheidsperiode herhaalde malen kan in- en uitrijden. De kaart is te gebruiken rechtstreeks aan de
toegangen (geen gebruik betaalautomaat nodig). De parkeerprijswaarde wordt, in functie van het aantal
in- en uitritten, via de computercentrale naverrekend. De kaart is automatisch verlengbaar. De kaart
wordt uitgereikt aan bedrijven welke frequent de hallensite aandoen.
Treinreizigers met een geldig vervoersbewijs van de NMBS dienen het toegangsbewijs voor P StationTack via het loket van het stationsgebouw aan te schaffen.
Artikel 6:
A. De toelating tot parkeren wordt ondermeer bekomen door volgende handeling aan de
inritslagbomen:
- hetzij het nemen van een parkeerticket;
- hetzij het aanbieden van een abonnee-, kredietkaart aan de kaartlezer.
B. Het parkeerticket, abonnee- of kredietkaart moet door de gebruiker worden bijgehouden. Het
verdient de voorkeur het ticket niet in de wagen te laten.
C. Om met de wagen de parkeerterreinen te verlaten gaat men als volgt te werk:
A. BIJ GEBRUIK VAN PARKEERTICKET
1.

Parkeerticket invoeren in de betaalautomaat, verspreid opgesteld op de terreinen. De
automaat duidt het te betalen parkeerbedrag aan. Indien dit verschuldigde bedrag geheel of
gedeeltelijk betaald wordt door een derde partij, welke in het bezit is van een validatie-toestel
beschikbaar gesteld door Parko, wordt dit bedrag automatisch aan de betaalautomaat
verrekend. Indien dit bedrag geheel wordt betaald door een derde partij, kan eveneens
rechtstreeks worden uitgereden.
2. Het overeenstemmende bedrag (in munten, biljetten) in de betaalautomaat brengen waardoor
het parkeerticket een uitrij-ticket wordt. De betaalautomaat geeft wisselgeld (alleen in munten)
terug. Eveneens kan de betaling er verricht worden door middel van een parkeercheque of
elektronische krediet- of debetkaarten (instructies aangeduid op het toestel). Indien gewenst,
kan een betalingsbewijs verkregen worden door het indrukken van de speciale knop voorzien
op de betaalautomaat.
3. De wagen ophalen en tot aan de uitrijslagboom rijden, waar het uitrij-ticket in de ticketlezer van
de slagboom wordt ingevoerd.

B. BIJ GEBRUIK VAN ABONNEE- , KREDIETKAART
Zowel voor in- als uitrijden, de abonnee-, kredietkaart aanbieden aan de kaartlezer aan de
slagboom Indien deze kaart geldig is, opent de slagboom
Artikel 7:
Verlies of beschadiging van een parkeerticket of abonneekaart uitgereikt door Parko AGB moet
onmiddellijk aan het door Parko AGB aangestelde bewakingspersoneel worden gemeld.
Vervangingen gebeuren onder de volgende voorwaarden:
Beschadiging: het ticket wordt door het verantwoordelijke personeel kosteloos vervangen. De
abonneekaart wordt vervangen tegen betaling van een vergoeding overeenkomstig het tarief ‘verloren
ticket’ zoals bepaald in de financiële reglementen.
Verlies: het verantwoordelijke personeel zal een uitgangsticket afleveren voor onmiddellijke uitrit, na:
 vertoon van het inschrijvingsbewijs en de contactsleutel van het voertuig;
 vertoon van de identiteitskaart van de bestuurder;
 invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier;
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betaling van een vergoeding overeenkomstig het tarief ‘verloren ticket’ zoals bepaald in de
financiële reglementen. Indien het ticket of de kaart teruggevonden wordt, kan gedurende een
periode van 14 dagen na het betalen van de vergoeding “Verloren ticket” de terugbetaling (van
het saldo) verkregen worden.

Artikel 8:
Algemene informatie betreffende het parkeren op de bovengrondse parkeerlocaties P Expo, P StationTack en P Broeltorens kan bekomen worden bij het personeel van dienst in het dienstlokaal op de
terreinen en in de administratieve kantoren van Parko AGB, Grote Markt 54,8500 Kortrijk.
Op de parkeerterreinen van P Expo, P Station-Tack en P Broeltorens kan ten alle tijde informatie
gevraagd worden aan de dienstverantwoordelijke op de volgende manier:
-knop van interfoon op één der zuilen indrukken;
-de dienstverantwoordelijke zal zich melden;
-de boodschap doorgeven
Artikel 9:
Het is ten alle tijde verplicht :
1. Onmiddellijk gevolg te geven aan instructies van het door Parko AGB aangesteld
bewakingspersoneel, meegedeeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in de parkeerruimte;
2. De rijrichting en alle andere aanwijzigen op de terreinen strikt in acht te nemen. De gebruiker
circuleert op de terreinen op eigen risico. Het Algemeen Verkeersreglement is van toepassing op
deze openbare parkeerplaatsen.
3. De geparkeerde voertuigen af te sluiten.
Artikel 10:
Het is niet toegelaten:
1. Herstellings- , onderhouds- of schoonmaakwerken aan een geparkeerde wagen uit te voeren
andere dan strikt noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken teneinde de terreinen te kunnen
verlaten.
2. Wagens te parkeren die niet van een officiële nummerplaat zijn voorzien;
3. De wagens zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij ongeval of defect
moet de wagen onmiddellijk worden verplaatst om de vrije doorgang van het verkeer te
verzekeren.
4. Op de terreinen voorwerpen achter te laten die geen deel uitmaken van een uitgerust voertuig,
zoals oude banden, verpakkingen, materialen en dergelijke;
5. Personen of dieren in geparkeerde wagens achter te laten.
6. Folders of andere publiciteit te verdelen/maken op de parkeerterreinen.
Artikel 11:
11.1. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten
en risico, zijn voertuig te verplaatsen of te immobiliseren, ingeval:
1. het niet geparkeerd is binnen een omlijnde parkeerplaats;
2. het normaal verkeer hindert;
3. het meer dan 1 week op de terreinen gelaten wordt zonder voorafgaand geschreven akkoord
van Parko AGB;
4. zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de noodwendigheden van de exploitatie.
5. onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor minder-validen.
6. In dergelijke gevallen zal het verantwoordelijk personeel het recht hebben het voertuig te
immobiliseren, bijvoorbeeld met een wielklem, en dit voor of na verplaatsing. De forfaitaire
kost van verplaatsing en/of vastzetten, zijn vastgelegd in de financiële reglementen.
7. De kosten voor verplaatsing zullen niet verschuldigd zijn indien de verplaatsing noodzakelijk
was voor noodwendigheden van de exploitatie en de bestuurder geen enkele bepaling van
dit reglement overtreden heeft of een andere fout begaan heeft.
11.2. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten
en risico, zijn voertuig in de inrichting vast te houden in geval:
1. het voertuig betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen, en dit
zolang als nodig voor het doen van deze vaststellingen;
2. de gebruiker om welke redenen ook weigert de parkeertarieven en/of vergoedingen die
verschuldigd zijn, te betalen.
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Artikel 12: het kampeerautoterrein op P Broeltorens
Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s of zwerfwagens. Aan andere
motorvoertuigen is het niet toegestaan op het terrein te parkeren of te overnachten.
Er zijn 8 standplaatsen voorzien, elk duidelijk met lijnen afgebakend.
Reserveren van plaatsen is niet mogelijk.
12.1: gebruikers
1. De gebruikers van het kampeerautoterrein zijn rechtmatig eigenaar of huurder van hun
kampeerauto.
2. Het aantal bewoners dat in de kampeerauto verblijft mag niet meer zijn dan het aantal
slaapplaatsen voorzien in het voertuig.
3. Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers mogen geen
voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein.
4. Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband blijven en de eigenaars van de dieren
instaan voor het opruimen van de uitwerpselen.
12.2: gebruik
1. Het kampeerautoterrein is het volledige jaar door 24/24 uur toegankelijk voor gebruik
overeenkomstig de gestelde gebruiksvoorwaarden en met inachtname van de toepasselijke
politiebepalingen.
2. De om toegang te krijgen tot het terrein dient de gebruiker een ticket te nemen of
debet/kredietkaart aan te bieden aan de inrit van P Broeltorens. Daarna moet het ticket of debet/
kredietkaart aangeboden worden aan de inritslagboom van het kampeerautoterrein.
3. De slagboom van het kampeerautoterrein opent automatisch om uit te rijden. Echter voor het
verlaten van de parking dient de gebruiker langs te gaan aan een betaalautomaat op P
Broeltorens. Na betaling van het ticket of na betaling met de debet/kredietkaart kan men de
parkings verlaten.
12.3: orde en netheid
1. De kampeerder gebruikt de aanwezige faciliteiten volgens het principe van goede huisvader:
2. De installaties dienen steeds volgens de aangebrachte instructies gebruikt te worden. Schade die
veroorzaakt wordt door niet-correct gebruik wordt steeds verhaald op de gebruiker.
3. Het terrein dient steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval dient correct
gesorteerd in de geschikte containers gedeponeerd te worden. Wanneer de recipiënten vol zijn
dient het afval te worden meegenomen.
4. Septisch water dient in het sanitair station en volgens de aldaar aangegeven instructies geloosd
te worden.
5. Vuil niet-septisch water wordt in de aangegeven lozingsplaats geloosd.
6. Drinkwater dient d.m.v. een waterslang afgetapt te worden.
7. Defecten worden om ieders veiligheid steeds gemeld via de intercom aan de parkingwachter.
12.4: rust
Tussen 22.00u en 06.00u dient de nachtrust gerespecteerd te worden.
12.5: tarieven
Gebruik standplaats: € 10,00/24u voor de eerste 3 dagen. Daarna € 15,00/24u voor de daaropvolgende 3
dagen. In de prijs is het verbruik van elektriciteit, water, lossen afvalwater en ledigen chemisch toilet
inbegrepen.
12.6: verbodsbepalingen
Zijn tijdens een verblijf op het kampeerautoterrein verboden:
 handelingen die schade zouden kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en het uitzicht
van het kampeerautoterrein;
 in een andere infrastructuur, zoals een tent of een caravan, of in een ander voertuig, te kamperen
of te verblijven;
 andere constructies op te stellen (zoals tenten, zeilen, antennes, …), behoudens deze deel
uitmaken van de uitrusting van de kampeerauto zelf;
 andere voertuigen met minstens drie wielen te parkeren;
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touwen of waslijnen te bevestigen aan installaties, bomen en opstanden zich bevindend op het
kampeerautoterrein;
 open vuur te maken.
 vuurwerk af te steken;
 zwerfafval achter te laten;
 de instructies m.b.t. lozing van afvalwater te negeren;
 de kampeerauto te wassen. Wel toegelaten is het reinigen van de voorruit en de zijruiten van de
bestuurderscabine van de kampeerauto;
 buiten de aangegeven standplaatsen te parkeren;
Wie illegaal water of elektriciteit afneemt, wordt geverbaliseerd. Bovendien worden de gederfde
inkomsten verhaald.
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