Inwendig reglement parking AZ Oudenaarde vzw
versie 01.01.2019
Artikel 1:

Ingangsdatum & beheer
Onderhavig parkeerreglement van AZ Oudenaarde vzw treedt in voege vanaf 1 januari 2019. Het
beheer van de parking gebeurt door AZ Oudenaarde vzw.

Artikel 2:

Toegang tot de parking
De toegang tot de parking is uitsluitend voorbehouden voor patiënten en bezoekers van het
ziekenhuis.
De toegang tot de parking kan geweigerd worden aan een voertuig dat niet op een gewone
parkeerplaats kan geparkeerd worden om reden van zijn afmetingen.

Artikel 3:

Toegangstijd
De parking is dagelijks 24/24 uur toegankelijk, onder de absolute voorwaarde dat de gebruiker
over een geldig toegangsbewijs beschikt. Buitenrijden is alleen mogelijk met een gevalideerd ticket
of een parkeerbadge.
Indien de uitgaande slagboom niet reageert op het gevalideerde toegangsticket, dient betrokkene
zich voor verificatie en/of correctie te wenden tot de onthaalbalie van het ziekenhuis.

Artikel 4:

Toegangsbewijs
Er zijn twee soorten toegangsbewijzen: het eenmalig te valideren ticket en de parkeerbadge.
- Het eenmalig te valideren ticket wordt bij het binnenrijden van de parking automatisch
afgeleverd en registreert het aanvangstijdstip. Vóór het verlaten van de parking wordt dit ticket
aan de betaalautomaat gevalideerd. Er bevindt zich een betaalautomaat in de inkomhall van het
ziekenhuis. Een tweede betaalterminal bevindt zich buiten rechtover de ingang spoed. Na validatie
resten 15 minuten om de parking te verlaten. Binnen het halfuur kan de gebruiker gratis het
parkeerterrein verlaten, zonder validatie van het ticket.
- De parkeerbadge is een kaart met code en verleent de gebruiker individueel onbeperkte toegang
tot de parking.

Artikel 5:

Gebruik parkeerbadge
De parkeerbadge is strikt persoonlijk en dient met een formulier te worden aangevraagd bij de
onthaaldienst. De aanvraag wordt via de verantwoordelijke onthaal bezorgd aan de algemeen
directeur, die de aanvraag al dan niet goedkeurt.
Eén persoon of firma kan MAXIMAAL één parkeerbadge toegekend krijgen. Misbruiken leiden
onherroepelijk tot intrekken van de kaart.
Artsen worden verzocht hun wagen te parkeren op de daartoe voorbehouden plaatsen bij
urgenties.

Artikel 6:

Verstrekken van parkeerbadge
De volgende personen of groepen van personen kunnen één parkeerbadge bekomen:
 huisartsen
 ziekenhuisartsen (uitsluitend te gebruiken bij urgenties)
 personeelsleden van het ziekenhuis die wachtdienst presteren, uitsluitend te gebruiken
bij urgenties voor de duur van de urgentie
 100-diensten en MUG wagens uit de regio

Indien de bezitter van een parkeerbadge niet langer behoort tot bovengenoemde groep,
wordt de parkeerbadge automatisch geannuleerd.

Artikel 7:

Verstrekken van tickets en abonnementen
Volgende patiënten of begeleiders van patiënten kunnen hun parkeerticket laten valideren op
de betreffende dienst:
 spoed;
 materniteit (max. 2 tickets gedurende de opnameduur).

De mogelijkheid wordt geboden aan de volgende patiënten of begeleiders van patiënten om
een abonnement aan te vragen bij de medewerkers intern dagziekenhuis:
 patiënten opgenomen op het dagziekenhuis voor chemotherapie of een langdurige
therapie;
 ambulante revaliderende patiënten.
Personen met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen hun parkeerticket
laten valideren aan het onthaal mits het voorleggen van hun geldige parkeerkaart (kopie) en
mits de aanwezigheid van de eigenaar van de parkeerkaart
Artikel 8:

Prijs
Betalend parkeren is dagelijks van toepassing. De ziekenhuisdirectie kan deze regeling voor
bepaalde data bijstellen in functie van festiviteiten en evenementen die plaatsvinden in de
stad.
De kostprijs voor het eenmalig te valideren ticket bedraagt 2.00 € per uur voor de eerste twee
parkeeruren. Vanaf het derde uur wordt er 3.00 € elk bijkomend begonnen uur aangerekend.
Tussen 20u en 06u betaalt men 0,10 € elk bijkomend begonnen uur. Het maximum dagtarief
bedraagt 25 €.
Wie geen geldig toegangsticket kan voorleggen, betaalt een forfaitair tarief van 25.00 €.
De kosten voor het vastzetten van het voertuig bedragen 50 € en worden betaald door de
gebruiker aan het ziekenhuis vooraleer men de klemmen losmaakt;
De kosten voor het laten wegslepen van het voertuig worden door de gebruiker integraal
betaald aan de takeldienst bij het afhalen van het voertuig.

Artikel 9:

Gebruik van de parking
Het reglement op de verkeersveiligheid is van toepassing op het volledige terrein. Daarnaast
moet de gebruiker zich schikken naar de verkeerstekens en aanduidingen op de parking zelf
aangebracht, evenals naar de eventuele mondelinge aanwijzingen van de ziekenhuisstewards.
De gebruiker mag het verkeer in en rond de parking van het ziekenhuis niet hinderen en/of de
veiligheid van de andere bestuurders en betreders niet in het gedrang brengen. Desgevallend
zal hij daartoe zijn voertuig plaatsen of verplaatsen naar een door de ziekenhuissteward
aangeduide plaats.
Op de parking is de maximum toegelaten snelheid 10 km/h.
Op de parking kan geen reclame worden gemaakt voor goederen of diensten, noch kunnen
goederen te koop of te huur worden aangeboden zonder expliciete toestemming van het
ziekenhuis.
Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of gevaarlijke en/of schadelijke stoffen op de
parking mee te brengen, behoudens de motorbrandstof in het daartoe bestemde normale
brandstofreservoir van het voertuig.
Het is verboden te roken, goederen of afval achter te laten op de parking.

Artikel 10:

Parkeerplaatsen
Een voertuig of motorvoertuig kan worden achtergelaten op elke daartoe gemerkte plaats,
welke niet van een beperkende signalisatie is voorzien. Het is verboden te parkeren op
voetpaden en voor in- en (nood)uitgangen.
Met beperkende signalisatie wordt bedoeld: een bord ‘verboden te parkeren’, een
tijdslimiet, een kwalificatie (arts, politie, spoed, shuttle,). De plaatsen voor mindervalide
personen en huisartsen zijn gesignaleerd.
Voor het afzetten van minder mobiele patiënten, urgenties of het afhalen van een patiënt is
de toegang tot de campus mogelijk. Er is een afzetzone voorzien met een tijdslimiet.
Elke persoon die gebruik maakt van een parkeerplaats voorzien van een beperkende
signalisatie, is verantwoordelijk voor het aanbrengen van een duidelijk teken dat het
achterlaten van zijn voertuig op die plaats verantwoordt. Enkel de officieel erkende tekens en
documenten worden aanvaard.

Artikel 11:

Fietsenstalling
Fietsen en bromfietsen moeten gestald worden in de open fietsenstallingen. De gesloten
fietsenstalling is voorbehouden voor personeelsleden en kan enkel geopend worden aan de
hand van een persoonlijke toegangsbadge.

Artikel 12:

Maatregelen in functie van de opvolging van het parkeerreglement
De ziekenhuisstewards houden toezicht op het correct achterlaten van de voertuigen en
kunnen zo nodig optreden tegen foutparkeerders.
De gebruiker van de parking van het ziekenhuis geeft uitdrukkelijk de toestemming aan het
ziekenhuis om, op zijn kosten en risico, zo nodig op te treden indien het voertuig:
 niet geparkeerd is op een parkeerplaats;
 niet voorzien is van een duidelijk teken indien geparkeerd op een
parkeerplaats met beperkende signalisatie;
 het voertuig het normale verkeer hindert;
 het voertuig de veiligheid en de noden van het ziekenhuis hindert.
Volgende sancties zijn voorzien:
 Een berisping (op het voertuig wordt een informatieve sticker aangebracht);
 Weigeren van de toelating om het terrein te betreden;
 Het vastzetten van het voertuig bv. met een parkeerklem;
De kosten voor het vastzetten van het voertuig bedragen 50 € en worden
betaald door de gebruiker aan het ziekenhuis vooraleer men de klemmen
losmaakt;
 Het wegslepen van het voertuig.
De kosten voor het laten wegslepen van het voertuig worden door de
gebruiker integraal betaald aan de takeldienst bij het afhalen van het
voertuig.
De gebruiker van de parking van het ziekenhuis geeft uitdrukkelijk de toestemming aan het
ziekenhuis om zijn voertuig zolang als nodig te verhinderen de parking te verlaten indien het
voertuig betrokken is in een ongeval teneinde de nodige vaststellingen te kunnen doen of
indien de gebruiker weigert, om welke reden ook parkeergelden en/of vergoedingen die
verschuldigd zijn te betalen.

Daarenboven kan de ziekenhuisdirectie tegen foutparkeerders klacht neerleggen bij de lokale
politie uit hoofde van een inbreuk op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer (KB van 1 december 1975).
Artikel 12:

Aansprakelijkheid
De dienstverlening van het ziekenhuis is uitsluitend beperkt tot het ter beschikking stellen van
parkeerplaatsen. Het ziekenhuis neemt geen enkele verplichting van bewaking of toezicht op
zich, waardoor het er ook niet toe gehouden is enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor
ongevallen, diefstal of beschadiging van geparkeerde voertuigen.
De gebruiker ziet erop toe, alvorens zijn voertuig op een parkeerplaats achter te laten, de
motor van het voertuig stil te leggen, de handrem aan te trekken, de lichten te doven en de
deuren en ramen te sluiten, geen losse waardevolle goederen achter te laten in zijn voertuig.
In elk geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de toestand waarin hij zijn voertuig
achterlaat.
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan derden, aan
aangestelden van het ziekenhuis of aan de parkinginfrastructuur zelf tijdens of naar
aanleiding van het gebruik van de parking en zal alle daaruit volgende schade vergoeden.
Indien het ziekenhuis genoodzaakt wordt een ingebrekestelling, sanctie of ander exploot aan
de gebruiker te doen uitbrengen, is de aangeklaagde verplicht alle daardoor gemaakte
kosten, zowel in als buiten rechte, aan het ziekenhuis te vergoeden, tenzij de procedure ten
onrechte is aangegaan.

Artikel 13:

Camerabewaking
De gebruiker is zich ervan bewust dat het ziekenhuis op de parking camera’s heeft geplaatst,
met inachtneming van de bepalingen uit de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s van 21 maart 2007 en de wetwijziging van bewakingscamera’s van 21
maart 2018, met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen,
vast te stellen of op te sporen, de orde te handhaven en dat hiervoor beelden worden
verzameld, verwerkt of bewaard.
Overeenkomst de Privacywet van 8 december 1992 heeft elke gebruiker inzage in de beelden
die van hem werden aangemaakt en gedurende max. 30 dagen worden bijgehouden. Daartoe
richt hij een gemotiveerd verzoek aan de ziekenhuisdirectie.

Artikel 14:

Overige bepalingen
Alle schriftelijke mededelingen, ingebrekestellingen inbegrepen, voortvloeiend uit of verband
houdend met dit parkeerreglement dienen te worden gezonden naar de ziekenhuisdirectie,
Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde.

Artikel 15:

Inzage reglement
Op het ogenblik dat men de parking betreedt, verklaart men op de hoogte en akkoord te zijn
met onderhavig reglement, dat ter inzage ligt aan de onthaaldienst van het ziekenhuis en
terug te vinden is op de website www.azoudenaarde.be

***

