Huishoudelijk reglement ondergrondse Parkeergarages
“KLOOSTERBEMPDEN” en “BOSPOORT”

AGBM beschikt over twee ondergrondse parkeergarages: “Kloosterbempden” en
“Bospoort”.
Deze beide parkings bieden samen 668 parkeerplaatsen. De parkeergarage
Kloosterbempden biedt plaats aan 373 voertuigen en parkeergarage Bospoort biedt
plaats aan 295 voertuigen. Dit op een korte loopafstand van de binnenstad.
Bezoekers en bewoners kunnen ook een abonnement nemen in één van beide
garages. Door de vlotte bereikbaarheid spelen we in op de wensen van de klanten.
Goede verlichting en camerabewaking geven het veiligheidsgevoel. De parkings zijn
24u/24u geopend voor bewoners en abonnementhouders.

Huishoudelijk reglement abonnementen
In de ondergrondse parkeergarages Kloosterbempden en Bospoort is onderhavig
huishoudelijk reglement van toepassing voor iedere abonnementhouder. De
abonnementhouder ondertekent dit document voor akkoord . Bij gebruik van de
inschrijvingstool op de website (https://www.maaseik.be/aanvraag-abonnementondergrondse-parkeergarage) moet u de kennisname van dit huishoudelijk reglement
bevestigen alvorens u het abonnement kan aanvragen. Door het abonnement aan te
vragen aanvaardt u de inhoud van dit reglement.

Soorten abonnementen
Binnen de beide parkeergarages bestaan er 4 verschillende abonnementsformules.

° 7-daags abonnement
Dit abonnement kan 7 op 7 dagen, 24 uur op 24 uur gebruikt worden. De kostprijs
bedraagt 70 euro per maand.

° Werkabonnement
Dit abonnement kan 7 dagen op 7, van 5u tot 21u gebruikt worden. De kostprijs
bedraagt 45 euro per maand.

° Nachtabonnement
Dit abonnement kan 7 dagen op 7, van 18u00 tot 10u00 gebruikt worden. De kostprijs
bedraagt 45 euro per maand.

° 2 uren/dag-abonnement
Dit abonnement kan 7 dagen op 7 gebruikt worden en geeft recht op een tweede uur
parkeren, aansluitend op het eerste uur gratis parkeren dat algemeen geldt in de
parkeergarages. De kostprijs bedraagt 10 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.
Bij laattijdige betaling wordt de badge zonder verwittiging geblokkeerd. De
abonnementhouder kan in dergelijk geval op geen enkele wijze aanspraak maken op
een schadevergoeding.

Opzegtermijn
De abonnementhouder wordt de mogelijkheid geboden het abonnement op te zeggen.
Het abonnement eindigt dan op de 1ste dag van de volgende maand. Het opzeggen van
het abonnement kan enkel schriftelijk gebeuren. De opzegging dient vóór de 15de van
de lopende maand te gebeuren (zie bijlage). In geval van een laattijdige opzegging zal
deze pas uitwerking kunnen hebben op de eerste dag van de tweede maand volgend
op de datum van opzegging.

Index aanpassing
Het abonnementstarief wordt geïndexeerd en dit telkens op 1 oktober van een nieuw
jaar en dit met volgende formule:
geïndexeerd abonnementstarief = niet-geïndexeerd abonnementstarief x nieuwe index
Index van september 2022 (*)
*: De tarieven werden vastgelegd in september 2022 zodat de index van die maand de
referte-index is.

Verplichtingen van de betalende abonnementhouder
De houder mag zijn badge nooit doorgeven aan derden.
Het nieuwe parkeermanagementsysteem is uitgerust met nummerplaatherkenning.
Hierdoor zijn fysieke badges om de parkeergarage in of uit te rijden overbodig. Als u uw
parkeerabonnement tijdig betaalt, zal de slagboom automatisch voor u openen. Dit zowel
bij de in- als uitrit.
Het is tevens mogelijk om de slagbomen te openen met een badge. Deze badge blijft wel
gekoppeld aan de nummerplaat van de abonnementhouder. Het zal dus niet mogelijk zijn
om met meer dan één voertuig tegelijk in de parkeergarage te parkeren. Deze badge dient
louter als back-up indien de nummerplaatherkenning niet zou werken (bijvoorbeeld ten
gevolge van een sterk vervuilde nummerplaat of tijdelijke vervangauto).

Verplichtingen van de bewoner
De houder mag zijn badge nooit doorgeven aan derden.
Het nieuwe parkeermanagementsysteem is uitgerust met nummerplaatherkenning.
Hierdoor zijn fysieke badges om de parkeergarage in of uit te rijden overbodig.
Het is tevens mogelijk om de slagbomen te openen met een badge. Deze badge blijft wel
gekoppeld aan de nummerplaat van de abonnementhouder. Het zal dus niet mogelijk zijn
om met meer dan één voertuig tegelijk in de parkeergarage te parkeren. Deze badge dient
louter als back-up indien de nummerplaatherkenning niet zou werken (bijvoorbeeld ten
gevolge van een sterk vervuilde nummerplaat of tijdelijke vervangauto).
Dit is enkel van toepassing voor bewoners die eigenaar/huurder zijn van een
parkeerplaats.

Algemene verplichtingen
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.
Een verloren badge kan vervangen worden maar hiervoor wordt € 20 als administratieve
kost aangerekend. Na opzegging van het abonnement moet de badge ingeleverd worden
bij dienst parkeren. Indien dit niet gebeurt zal ook een administratieve kost van 20 euro
aangerekend worden.
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/uur. 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 enkele abonnementhouder heeft recht op een vaste parkeerplaats, tenzij AGBM hier
anders over beslist.
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 andere parkeerplaats door een bewoner
zonder te betalen, zal het AGBM het dagtarief aanrekenen (momenteel € 9). 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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