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AGENDAPUNT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AGB HIM
HAMME IN ZITTING VAN 09/12/2021
Referentienummer agendapunt: AGB HIM - RvB/2021/026

tariefreglement ondergrondse parking Nieuwstraat en Marktplein - aanpassing - goedkeuring
….
ARTIKEL 1.:
Dit reglement, dat tot stand kwam na overleg met het college van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente Hamme op 9 november 2021, is van toepassing voor het gebruik van de ondergrondse parking
Nieuwstraat, gelegen te 9220 Hamme, Nieuwstraat 15 en Marktplein, gelegen te 9220 Hamme,
Marktplein 22 en wordt van kracht op 1 februari 2022. Dit reglement vervangt het tariefreglement,
goedgekeurd door de raad van bestuur op 5 december 2019.
ARTIKEL 2.:
Het bedrag van de vergoeding dat betaald dient te worden voor het gebruik van de ondergrondse
parkings Nieuwstraat en Marktplein wordt als volgt vastgesteld, inclusief de BTW waaraan deze
dienstverlening onderworpen is:
abonnementstarieven en modaliteiten die toelating geven om gedurende een bepaalde periode te
parkeren in de parkings Nieuwstraat en Marktplein volgens de abonnementsformule:




Abonnementsformule 7 dagen op 7 dagen geldig 24 uur op 24 uur:
Op jaarbasis: 575,00 euro (inclusief 21% BTW)
Op maandbasis: 57,5 euro (inclusief 21% BTW)



Abonnementsformule tijdens de kantooruren: van maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot
19:30 uur en op zaterdagvoormiddag van 07:00 uur tot 13:00 uur
Op jaarbasis: 300,00 euro (inclusief BTW)
Op maandbasis: 30,00 euro (inclusief BTW)







Abonnementsformule tijdens de avond en nacht, alle dagen van de week van 17:00 tot 08:00
uur:
Op jaarbasis: 285,00 euro (inclusief BTW)
Op maandbasis: 28,5 euro (inclusief BTW)

Abonnementshouders kunnen maximaal 2 nummerplaten koppelen aan hun abonnement. Per
abonnement kan nooit meer dan 1 voertuig gelijktijdig van de parking gebruik maken.
tickettarieven en voorwaarden voor het parkeren van een voertuig in de parkings Nieuwstraat en
Marktplein voor een beperkte tijdsduur na het nemen van een parkeerticket:



Er zijn geen vrijgestelde periodes.
Parkeerduur is onbeperkt.
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Voor het eerste uur geldt een tarief van 0,50 euro per begonnen schijf van 30 minuten.
Het tweede uur geldt een tarief van 0,60 euro per begonnen schijf van 30 minuten
Vanaf de parkeerduur van 4:45 uur wordt automatisch het dagtarief van 5,20 euro aangerekend
met een maximum van 12:00 uur
Na verloop van de 12:00 uur wordt de 5,20 euro terug vermeerderd volgens het basistarief van
1,00 euro per uur en 1,20 euro per uur vanaf het tweede uur.
bijvoorbeeld: 14 uren parkeren kost aan de gebruiker:
5,20 euro + 2,20 euro = 7,40 euro.
De concessiegever kan te allen tijde tijdelijke afwijkingen instellen, naar aanleiding van bepaalde
activiteiten, zoals markten, kermissen en braderijen.
De tariefvoorwaarden voor houders van een bewonersvignet zijn identiek aan die van de
gewone gebruikers.


specifieke tarieven en voorwaarden:




Eigenaars van een parkeerplaats in de ondergrondse parkings Nieuwstraat en Marktplein hebben
permanent toegang tot hun parkeerplaats.
Commerciële partner ondergrondse parking Marktplein per jaar, op basis van
gebruiksovereenkomst van 06/07/2021:
30 000,00 euro + 21% BTW, vermeerderd met de deelname in de exploitatiekosten, geraamd op
25 000,00 euro + 21% BTW.

ARTIKEL 3.:


Indien het gemeentebestuur van Hamme beslist om de tarieven voor het gebruik van de
ondergrondse parkings Nieuwstraat en Marktplein voor de bezoekers gedurende een bepaalde
periode volledig ten laste te nemen, zal dit tarief via het derde betaler systeem door de
concessiehouder aan de gemeente aangerekend worden.

ARTIKEL 4.:


Dit reglement wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente
Hamme: https://www.hamme.be/agb-him-parkings.

ARTIKEL 5.:


Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de concessiehouder, Indigo Park Belgium nv
- ondernemingsnummer BE 0449 598 562, voor bekendmaking aan de gebruikers van de
ondergrondse parkings Nieuwstraat en Marktplein en voor toepassing van dit reglement vanaf 1
februari 2022.

