Hamse Investeringsmaatschappij – Marktplein 1 – 9220 Hamme
e-mail: facturatieHIM@hamme.be – telefoon 052 475612 of 052 475576
Reglement gebruik parking Nieuwstraat
(goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 11/12/2018)

Artikel 1
De rotatieparking op niveau -1 en deel van de -2 verdieping op het adres te 9220 Hamme, Nieuwstraat 15,
wordt uitgebaat door het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij, afgekort
HIM – ondernemingsnummer: BE 0265.753.274 als een publieke rotatieparking in overeenstemming met alle
vergunningen, toepasselijke reglementeringen, wetgeving en alle adviezen van administratieve overheden.
Artikel 2
De autostandplaatsen in de parking op niveau -1 en -2 zijn uitsluitend beschikbaar voor motorvoertuigen.
Artikel 3
De HIM zal altijd openingstijden en tarieven van de publieke parking kunnen bepalen. Zij zal hiermee geen
afbreuk doen aan de permanente toegankelijkheid voor de eigenaars en/of hun vrije en kosteloze toegang tot
hun private autostandplaatsen. De private autostandplaatsen die aangeduid zijn met blauwe kleur en nummer
kunnen in geen geval ingenomen worden door de gebruikers van de publieke parking. De parking zal
voortdurend functioneren als rotatieparking.
De openingstijden worden vastgesteld van 06:00 uur tot 22:00 uur. Voertuigen die op reglementaire wijze de
parking zijn ingereden, kunnen altijd de parking verlaten. De toegang tot de parking voor voetgangers is
doorlopend voorzien via de traphal/lift.
Artikel 4
Het verkeersreglement is van kracht in de parking. De gebruiker rijdt in de parking met inachtneming van dit
reglement en steeds op eigen risico.
De HIM wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle gevallen van schade, ongeacht uit welke hoofde en wegens
welke oorzaak, zoals met name: ongevallen, diefstal of beschadiging, zelf gedeeltelijk, die binnen de parking
zouden kunnen ontstaan.

•
•
•

•
•
•
•

De HIM stelt er de gebruiker van in kennis dat hij verplicht is zijn voertuig op slot te doen en te
vergrendelen.
De gebruiker mag geen waardevolle, gevaarlijke, schadelijke of hinderlijke voorwerpen in het voertuig
achterlaten.
De gebruiker moet zich houden aan de verkeerstekens en de aanduidingen binnen de parking en de
eventuele mondelinge richtlijnen van het aanwezige personeel van de HIM of de beheerder,
meegedeeld rechtstreeks of via luidsprekers.
De maximum toegelaten snelheid in de parking is 10 km. per uur.
De gebruiker van de parking dient steeds met dimlichten aan te rijden.
De motor van het voertuig moet uitgeschakeld worden indien de gebruiker moet wachten in een file
of een oponthoud en van zodra het motorvoertuig geparkeerd is.
Voertuigen met LPG mogen niet in de ondergrondse parking.
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Artikel 5
De gebruiker is verplicht zo spoedig mogelijk zijn motorvoertuig te parkeren in de voorziene parkeerplaatsen,
het voertuig af te sluiten en na gebruik het parkeercomplex zo spoedig mogelijk te verlaten. Hij zal daarvoor
gebruik maken van de lift/trap en in geen geval van de in- en uitrijstroken van de ondergrondse parking die
voorbehouden zijn voor voertuigen.
Artikel 6
Het is streng verboden zijn auto binnen de parking te wassen, er enigerlei werkzaamheden te verrichten en er
wat dan ook te plaatsen en of achter te laten.
Artikel 7
Het is streng verboden om reclamefolders of andere documenten uit te hangen of te bedelen zonder
voorafgaand en schriftelijk akkoord van de HIM of de beheerder van de parking, op straffe van een sanctie.
Artikel 8
Het gebruik van sneeuwkettingen is streng verboden. De schade veroorzaakt door het gebruik ervan zal op de
overtreder verhaald worden.
Artikel 9
De toegang tot de parking is verboden voor aanhangwagens.
Artikel 10
Het parkeren wordt beperkt tot voertuigen met een officiële nummerplaat en geldige verzekering.
Artikel 11 (nog niet van toepassing)
De parking wordt uitgerust met een automatisch controlesysteem. De abonneegebruiker zal in het bezit
moeten zijn van een geldig parkeerbewijs. Met dit parkeerbewijs zal de gebruiker het openen van de
slagbomen bij in- en uitgang bedienen. Elk verlopen parkeerbewijs waarvan misbruik is gemaakt, zal bij de
controle worden ingehouden.
Elk verlies of elke beschadiging van een parkeerbewijs/abonnement zal onmiddellijk moeten worden
gesignaleerd bij de beheerder van de parking. Vervanging hiervan zal geschieden tegen de in het
abonnementscontract voorziene voorwaarden.
Elke abonnee die bij de in- of uitgang niet over zijn abonnementskaart zal beschikken, zal worden beschouwd
als een passerende klant en verplicht zijn tot betaling van parkeergeld.
Artikel 12 (nog niet van toepassing)
Bij verlies van het parkeerticket door de gelegenheidsgebruiker zal deze een forfait (verloren ticket) moeten
betalen tegen het tarief dat op die datum geldt.
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Artikel 13
De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijke personeel om op kosten en risico van de
gebruiker zijn voertuig te verplaatsen, te laten verplaatsen of te immobiliseren binnen of buiten de parking
wanneer het voertuig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet geparkeerd is binnen een aangeduide parkeerplaats.
Geparkeerd is op een gereserveerde plaats.
Onrechtmatig gebruik maakt van een parkeerplaats voor mensen met een beperking.
Het normale verkeer hindert.
Geen nummerplaat draagt die het mogelijk maakt de gebruiker of eigenaar van het voertuig te
identificeren of te contacteren.
Naar redelijke mening van de HIM of de beheerder een gevaar betekent voor personen of andermans
zaken.
Het voertuig betrokken was in een ongeval met het doel de vaststellingen te doen en zolang als nodig
voor het doen van deze vaststellingen.
Meer dan 1 maand in de parking gelaten wordt zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de
beheerder, uitgezonderd de private standplaatsen.
De veiligheid of de noden van de normale werking van de parking hindert.

De HIM of de beheerder hebben het recht om in dergelijke gevallen het voertuig te immobiliseren met een
parkeer- of wielklem, en dit voor of na verplaatsing.
Artikel 14
De gebruiker zal toegang hebben tot de parking tijdens de openingsuren, behoudens afwijkende bepalingen,
voorzien in het contract tussen abonneegebruiker en de HIM. De HIM behoudt zich het exclusief recht voor om
de openingsuren en sluitingsuren van de parking op aanplakbiljetten vast te stellen.
Artikel 15
In geval van ongeval of ongewilde immobilisatie van een voertuig in de parking zal de gebruiker ervoor zorgen
dat zijn voertuig op geen enkele wijze het normale verkeer in de parking hindert. Bij ongeval moet de
bestuurder die zich in de parking bevindt onmiddellijk de hulpdiensten en de HIM op de hoogte brengen via de
daarvoor voorziene middelen en het opgegeven telefoonnummer.
Artikel 16
De installaties van de parking zijn uitsluitend bestemd voor het parkeren van voertuigen. Alleen de personen
die er hun voertuig geparkeerd hebben en de personen die hen vergezellen, hebben de toelating om de parking
te betreden. Bij inbreuk op dit reglement worden de ordehandhavers ingeschakeld.
Artikel 17
Het is verboden personen en of dieren, in geparkeerde voertuigen achter te laten. Dieren dienen aan de
leiband te zijn bij het betreden van en in de parking.
Artikel 18
In de volledige ondergrondse parking geldt een totaal rook -en vuurverbod.
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Artikel 19
Dit reglement is van toepassing op de gebruikers van de parking die er hun auto parkeren.
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