
 

 

 
 
 
 
 

ALGEMEEN PARKEERREGLEMENT 

 
 
Gebruikers van de wegen en parkeerfaciliteiten van Az Damiaan moeten zich houden aan het verkeersreglement, 

aan de signalisatie betreffende de circulatie in het gebouw en moeten zich correct parkeren. De aanwezigheid 

van de personen in de parkeertoren is alleen toegestaan gedurende de tijd nodig om het voertuig te verlaten, te 
bereiken of binnen en buiten te rijden. 
De voetgangers moeten ook steeds de trappen of de lift gebruiken om zich naar een hogere of lagere verdieping 
te begeven. 
 
Gebruikers van de wegen en parkeerfaciliteiten van Az Damiaan, bewegen en parkeren op eigen risico. De 
dienstverlening van het ziekenhuis is uitsluitend beperkt tot het inrichten en ter beschikking stellen van 
parkeerplaatsen. Het ziekenhuis is geen bewaarnemer van de geparkeerde voertuigen en neemt geen enkele 
verplichting van bewaking of toezicht op zich, waardoor het er ook niet toe gehouden is enige aansprakelijkheid 
te aanvaarden voor ongevallen, diefstal of beschadiging van geparkeerde voertuigen. De gebruiker is aansprakelijk 
voor alle schade die hij veroorzaakt aan derden, aan aangestelden van het ziekenhuis of aan de 
parkinginfrastructuur zelf tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de parkeertoren, en zal alle daaruit 
volgende schade vergoeden. 
 
Er is camerabewaking conform de bepalingen van het KB van 21.03.2007. Ziekenhuisstewards zullen bij 
vaststelling van onregelmatigheden een bericht onder de ruitenwisser van de wagen aanbrengen en eventueel 
het voertuig immobiliseren. Bij manifeste overtredingen van het parkeerreglement wordt de politie verwittigd 
en/of kan de toegang tot de parking geweigerd worden. 
Indien het voertuig niet geparkeerd is op een parkeerplaats en het normale verkeer en/of de veiligheid en de 
noden van het ziekenhuis hindert, zal het ziekenhuis, op kosten en risico van de overtreder, het voertuig (laten) 
verplaatsen binnen de inrichting. 
 
In de parkeertoren is het verboden:  
- te roken of enig ander vuur te veroorzaken, dit geldt eveneens voor alle andere vormen van rookwaren die 

vallen onder de toepasselijke wetgeving zoals de e-sigaret, waterpijp e.d.m.; 

- materialen naar binnen te brengen die enig gevaar of hinder kunnen veroorzaken voor de gebruikers of 
installaties; 

- voorwerpen of goederen op te slaan; 
- de voertuigen als wrak of zonder nummerplaat achter te laten; 
- voertuigen te reinigen, herstellen of onderhouden; 
- meerdere parkeerplaatsen tegelijk door één voertuig te bezetten; 
- personen en/of dieren in geparkeerde voertuigen achter te laten; 
- sneeuwkettingen en spijkerbanden te gebruiken. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Op het volledige grondgebied van Az Damiaan geldt de normale wegcode zoals van toepassing op de openbare 
weg. Alle wegen worden gezien als “woonerf” zoals beschreven in de wegcode (KB 1 december 1975, Titel II, 
Art. 22bis). In de parkeertorens is de snelheid bovendien beperkt tot stapvoets verkeer. 
 
Buiten de parkeertorens geldt een algemeen parkeerverbod. Een opheffing van dit parkeerverbod is alleen 
mogelijk mits een geschreven toestemming van het ziekenhuis, deze moet zichtbaar achter de voorruit 
geplaatst worden. Voor de zones voorbehouden voor personen met een handicap (aangeduid met het blauw 
verkeersbord E9a ("P") met het witte pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of 
aangevuld met het onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld) geldt een vrijstelling van deze geschreven 
toestemming alleen wanneer men in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap, 
erkend door het Directie Generaal Personen met een handicap en indien op alle vlakken voldaan is aan de 
voorwaarden voor het gebruik van deze kaart (meer informatie op http://handicap.belgium.be/). 
 
In de parkeertorens geldt een parkeerverbod op vooraf bepaalde locaties: personeelsparking verdieping -1 
(voorbehouden voor artsen), personeelsparking verdieping 1 (voorbehouden voor artsen), aangeduide 
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, aangeduide parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met 
handicap, aangeduide parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen. Een opheffing van dit parkeerverbod is alleen 
mogelijk mits een geschreven toestemming van het ziekenhuis, deze moet zichtbaar achter de voorruit 
geplaatst worden. Voor de zones voorbehouden voor personen met een handicap (aangeduid met het blauw 
verkeersbord E9a ("P") met het witte pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of 
aangevuld met het onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld)  geldt een vrijstelling van deze geschreven 
toestemming alleen wanneer men in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap, 
erkend door het Directie Generaal Personen met een handicap en indien op alle vlakken voldaan is aan de 
voorwaarden voor het gebruik van deze kaart (meer informatie op http://handicap.belgium.be/). Er geldt 
eveneens een vrijstelling van deze geschreven toestemming voor elektrische voertuigen die geparkeerd staan 
ter hoogte van de elektrische laadpalen en dit terwijl ze aan het laden zijn. 
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