Huishoudelijk reglement abonnementen
In de ondergrondse parkeergarages Kloosterbempden of Bospoort is volgend
huishoudelijk reglement van toepassing, dit na ondertekening van het contract of
overeenkomst.
Tussen AGBM, Markt 1, 3680 Maaseik enerzijds verhuurder en anderzijds
………………………………………………………………….. Huurder
wordt overeengekomen.
Iedere parkeerder die een parkeerplaats heeft gekocht of iedere huurder wordt gratis 1
toegangskaart (badge) overhandigd bij aanvang van de overeenkomst. Bij beëindiging
van deze overeenkomst dient de parkeerderkaart terug in geleverd te worden.

Soorten abonnementen
° 7-daags abonnement
Dit abonnement kan 7 op 7 dagen, 24 uur op 24 uur gebruikt worden voor een vast
bedrag van 50 euro per maand.

° Werkabonnement
Dit abonnement kan 6 dagen van de 7 dagen, door de werknemer zelf te bepalen, 12
opeenvolgende uren gebruikt worden. De kostprijs is voor een vast bedrag van 30 euro
per maand.

° Nachtabonnement
Dit abonnement kan van 18u00 tot 10u00, 7 dagen op 7 dagen, gebruikt worden voor
een vast bedrag van 30 euro per maand.

Voorwaarden
Betalingswijze
De parkeergelden dienen telkens vóór de eerste dag van de nieuwe maand betaald te
zijn door overschrijving en/of vaste opdracht bij de bank. In de parkeerwinkel kan enkel
met bancontact betaald worden.
Bij niet tijdig betalen wordt de badge zonder verwittiging geblokkeerd.

Opzegtermijn
De abonnementhouder wordt de mogelijkheid geboden het contract op te zeggen. Het
contract eindigt dan op de 1ste dag van de volgende maand. Het opzeggen van de
overeenkomst kan enkel schriftelijk aanvaard worden. Dit dient vóór de 15de van de
lopende maand te gebeuren (zie bijlage).

Index aanpassing
Het abonnementstarief wordt geïndexeerd en dit telkens de eerste van de maand van
een nieuw jaar en dit met volgende formule:
huurprijs x nieuwe index
Oude index van 1 december 2012 (1*)
1*: De tarieven werden vastgelegd in 2012 zodat de index van dat jaar de referte-index
is.
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Verplichtingen van de abonnementhouder en bewoners:
De houder mag zijn badge nooit doorgeven aan derden.
De houder kan de garage inrijden maar moet vervolgens eerst met zijn voertuig de garage
verlaten alvorens opnieuw de mogelijkheid wordt geboden om terug in te rijden (of
andersom). Het is dus onmogelijk om met dezelfde badge 2x in of uit te rijden, moest dit toch
gebeuren dan wordt de badge automatisch geblokkeerd en kan deze niet langer gebruikt
worden. Deze regel is ingevoerd om te beletten dat houders door hun eigen badge te laten
gebruiken, aan derden toestaan de garage gratis te gebruiken.
Het is voor het AGBM ten alle tijde mogelijk om controle uit te voeren op naleving van het
reglement. Iedere beweging wordt immers door de computer geregistreerd.
Bij misbruik zal AGBM de rekening sturen van het aantal uren of dagen dat er misbruik werd
gemaakt.
Tevens is het niet mogelijk om met een fietsbadge een auto in of uit te laten.
Een verloren badge kan vervangen worden maar hiervoor wordt € 20 als administratieve kost
aangerekend.
Het is verboden voor de abonnementhouder en/of bewoner om met een aanhangwagen
plaats te nemen in de garage.
De maximum snelheid in de garage bedraagt 5km. De maximum hoogte bedraagt 2m10.
Voertuigen op LPG zijn toegelaten.
Het is voor de betalende abonnementhouders verboden een parkeerplaats in te nemen die
eigendom is van de bewoners.
Geen enkel abonnementhouder heeft recht op een vaste parkeerplaats, tenzij AGBM hier
anders over beslist.
Alle niet vermelde artikelen worden behandeld volgens het recent goedgekeurde reglement
van de parkeergarages.
Misbruik geeft aanleiding tot intrekken van de badge.
Het is een bewoner niet toegestaan een parkeerplaats van het AGBM in te nemen zonder
hiervoor te betalen.
De bewoners en eigenaars van een parkeerplaats of garagebox zijn verplicht hun voertuig te
plaatsen op hun eigendom. Bij gebruik van een parkeerplaats door een bewoner zonder te
betalen, zal het AGBM het dagtarief aanrekenen (momenteel € 8). Bij herhaaldelijk misbruik
heeft AGBM het recht om de badge te blokkeren. Camerabeelden en controles kunnen
gebruikt worden om dit foutief gebruik vast te stellen.
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