Parkeerreglement
Algemeenheden en aansprakelijkheid
Door het gebruik van de parkeergelegenheden aanvaardt de gebruiker dit parkeerreglement,
dat de betrekkingen regelt tussen haar en het AZ Sint-Lucas (hierna “het ziekenhuis”). Het
parkeerreglement is ter beschikking aan het onthaal en is terug te vinden op onze website.
De parkeergelegenheden staan onder het beheer van de interne bewakingsdienst van het
ziekenhuis. De gebruiker is ertoe gehouden de bijzondere richtlijnen van deze dienst op te
volgen.
Deze dienst bevindt zich op volgend adres:
AZ Sint-Lucas
Dienst preventie en milieu, interne bewakingsdienst
Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge
T 050 36 56 85
Jean-marie.Maes@stlucas.be
vergunning: 18.1160.11
Het ziekenhuis is geen bewaarnemer en heeft dus ook geen bewaarplicht. De
parkeergelegenheden worden ter beschikking gesteld van de gebruiker met het oog op een
normaal en tijdelijk gebruik; de gebruiker blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het
voertuig en de inhoud ervan. Dit houdt ook in dat het ziekenhuis niet verantwoordelijk kan
gesteld worden voor eventuele schade door derden veroorzaakt aan de voertuigen of hun
gebruikers. In het bijzonder zullen de gebruikers in hun voertuigen geen materialen bewaren
die de veiligheid van het ziekenhuis of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen.
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. 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 tijdens of naar aanleiding
van het gebruik van de parking en zal alle daaruit volgende schade vergoeden zowel in al
buiten rechte vermeerderd met de administratieve kosten.

Toegang tot de parking
Met uitzondering van een beperkt aantal plaatsen voor mindervaliden en kortparkeren zijn de
parkeerplaatsen op de parkeergelegenheden pas toegankelijk na het verkrijgen van een
parkeerticket of na het inscannen van een toegangsbadge aan het elektronisch
bedieningssysteem ter hoogte van de slagbomen bij het oprijden van de
parkeergelegenheid. Door het aanvragen van een parkeerticket aanvaardt de gebruiker
zonder enig voorbehoud de toepasselijkheid van dit parkeerreglement. Het ziekenhuis is
gemachtigd om eender welk voertuig de toegang tot de parkeergelegenheid te beletten
indien het weet of vermoedt dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte ervan, dan
wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, schade aan de omgeving of andere
gebruikers kan toebrengen.
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Gebruik van de parkeergelegenheden
Op de parkeergelegenheden zijn geen andere handelingen toegestaan dan het louter stallen
van het voertuig op de parkeerplaatsen die stroken met de bestemming die het ziekenhuis
daaraan heeft gegeven.
De parkeerbadge en het parkeerticket geven recht op toegang tot de parking, maar geven
geen recht op een voorbehouden parkeerplaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Gebruikers die hun voertuig achterlaten op een voorbehouden plaats, moeten zich kunnen
legitimeren op het eerste verzoek van de bewakingsagent.
Oneigenlijk gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen wordt gezien als een misbruik.
Het voertuig mag niet langer dan de duur van de opname of voor personeel de arbeidstijd
in/op de parkeergelegenheden blijven zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het
ziekenhuis.
De gebruiker circuleert in de parkeergelegenheden op eigen risico. Hij eerbiedigt een max.
snelheid van 10km/u en de aangebrachte verkeerstekens en belijning. De verkeersregels
van de wegcode zijn van toepassing. De motor dient stilgelegd van zodra het voertuig is
geparkeerd.
Indien het voertuig of zijn inhoud op enig moment gevaar inhoudt voor personen en/of
goederen, heeft het ziekenhuis het recht dit voertuig te laten verwijderen, zonder recht op
schadeloosstelling van de gebruiker. In dit geval wordt een PV opgesteld en wordt de
gebruiker hiervan op de hoogte gebracht.
Op de parking kan geen reclame worden gemaakt voor goederen of diensten, noch kunnen
goederen te koop of ter verhuring worden aangeboden zonder expliciete toestemming van
het ziekenhuis.
De gebruiker zal geen goederen of afval achterlaten op de parking.

Betalen en verlaten van de parking
Parkeertijd

Kostprijs

Tot 20 minuten

Gratis

Van 20 minuten tot 1 uur

1 euro

Per bijkomend half uur

+ 0,5 euro

Vanaf 3 uur (= maximumtarief per 24 uur)

3,5 euro

Dagticket (5 parkeerbeurten per 24 uur)

3,5 euro

Weekabonnement (7 dagen aaneensluitend
geldig)

15 euro

10-beurtenkaart (3 maanden geldig)

20 euro
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Een voertuig kan de parking pas verlaten nadat de gebruiker ervan:
 hetzij het parkeergeld heeft vereffend dat verschuldigd is bij de validatie van zijn
parkeerbewijs in een daartoe bestemd betaalautomaat;
 hetzij zijn toegangsbadge heeft gescand aan de elektrische installatie van de
slagboom die aan de uitrit is geplaatst;
 hetzij gebruik gemaakt heeft van een meerbeurtenkaart;
 hetzij betaald heeft voor een verloren parkeerbewijs.
Na de validatie van het parkeerbewijs aan de betaalautomaat, beschikt de gebruiker over 10
min. om de parking te verlaten.
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