
Retributiereglement betreffende het parkeren in de Brunfautparking 
 
Preambule 
Gezien de huurconventie van de Brunfautparking tussen de gemeente en de 
G.O.M.B goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 augustus 2010 ; 
 
Overwegende dat de Brunfautparking een openbare parking is, toegankelijk voor 
iedere gebruiker; 
 
Overwegende dat de parking 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 open is; 
 
Overwegende dat het nodig is om het reglement aan te passen om zo de 
gebruiksregeling van de parking te bepalen; 
Gezien het rapport van de haalbaarheidsstudie, over mobiliteit en stedebouw, van 
een ondergrondse parking in het hypercentrum van de gemeente, met verplaatsing 
van een aantal parkeerplaatsen van de oppervlakte naar het ondergrondse, die de 
mogelijkheid tot wijziging van het beheer van de Brunfautparking in het daglicht zet, 
om een verbetering van het gebruik voor het publiek toe te laten, evenals voor de 
wijkbewoners; 
 
Overwegende dat het tarief een gewenste verbetering inzake de plaatsbesteding en 
de rotatie in de parking beoogt en dit op een evenwichtige financiële manier; 
 
Gezien het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan 
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren; 
 
Artikel 1 
Vanaf (datum van de gemeenteraad), is er een contante bijdrage vastgesteld voor 
het parkeren van motorvoertuigen in de Brunfautparking, Fernand Brunfautstraat. 
 
Artikel 2 
De kosten voor het parkeren in de Brunfautparking door gebruikers van een 
motorvoertuig zijn als volgt vastgelegd: 
 
dagtarief (van 9 tot 18 uur): 1,50 € per aangevat uur; 
nachttarief (van 19 tot 8 uur): 1 € per aangevatte nachtelijke periode; 
tussentarief (van 8 tot 9 uur en van 18 tot 19 uur): 0,50 € per in aangevat uur. 
 
Bij verlies van ticket: zal een forfaitair tarief van 20 € per in aangevatte dag van 

toepassing zijn. 

Artikel 3 
De tijdsduur en het soort tarief (dag- of nachttarief) zullen waargenomen worden door 
middel van het overeenstemmende ticket bij het binnengaan van het voertuig in de 
parking. 
 
Artikel 4 
De gebruiker zal het verschuldigde bedrag betalen bij het verlaten van de parking, en 
dit via de hiervoor voorziene machine. Het verkregen ticket laat toe om de parking te 
verlaten. 
 
 
 
 



Artikel 5 
In het geval van panne van de machine zoals omschreven in artikel 4, moet de 
gebruiker het verschuldigde bedrag aan de persoon van het onthaal betalen, waarna 
deze de gebruiker de toelating zal overhandigen om de parking te verlaten. 
 
Artikel 6 
Bij verlies van het ticket, zal de gebruiker de bijdrage volgens het vastgestelde tarief 
in artikel 2 betalen, beschikbaar bij het onthaalpersoneel. Het aantal dagen zal 
volgens de gegevens aan het onthaal worden nagekeken. 
 
Artikel 7 
Eenieder die de vergoedingen op het parkeren van een motorvoertuig in de 
Brunfautparking wenst te betalen, kan zich aanschaffen: 

- een kaart aan de prijs van 60 € per maand (dagtarief (8 tot 19 uur)); 
- een kaart aan de prijs van 85 € per maand (dag- en nachttarief = 24/24) 

 
Artikel 8 
De kaart(en) kunnen schriftelijk bij het gemeentebestuur aangevraagd worden. Bij de 
aanvraag, moet de begunstigde een kopie van het inschrijvingsbewijs van het 
voertuig waarvoor de aanvraag bestemd is, evenals een kopie van het 
verzekeringsattest dat het voertuig dekt, afleveren. 
 
Artikel 9 
De hoedanigheid van de houder van de kaart zal waargenomen worden door middel 
van de machines die zich aan de in- en de uitgang van de parking bevinden. 
 
Artikel 10 
De kaart aan de prijs van 60€ is enkel geldig voor de betreffende parkeerperiode in 
de Brunfautparking. Indien het parkeren deze periode overschrijdt, dan moet de 
gebruiker de extra periode betalen, overeenkomstig de voorgeschreven 
tariefmodaliteiten uit artikel 2 voor het aantal verstreken uren in de parking. 
 
Artikel 11 
De kaart zal onder geen enkele voorwaarde worden terugbetaald. 
 
Artikel 12 
In geval van verlies of diefstal van de kaart, zal er een duplicaat worden overhandigd, 
voor zover dat de eigenaar hieromtrent een verklaring op eer invult. Een bedrag van 
25 € wordt als administratiekosten aangerekend. 
 


