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Artikel 1
1.1

De in dit parkeerreglement genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de
overeenkomsten tussen gebruikers van de GGzE parkeergelegenheden (hierna te noemen:
parkeerders) en Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (hierna te noemen:
GGzE).
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3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

Overtredingen

Bij overtreding van de regels zoals in dit reglement zijn vastgelegd, kan door de
beveiligingsmedewerkers een sanctie worden opgelegd.
Bij een geconstateerde overtreding zal in eerste instantie een (schriftelijke) waarschuwing
worden uitgedeeld en zal registratie hiervan plaatsvinden;
Na twee schriftelijke waarschuwingen wordt bij constatering van de derde of daarop
volgende overtreding door de beveiligingsmedewerker een wielklem geplaatst;
Bij aanhoudende overtredingen en/of overtredingen waardoor een (direct) gevaarlijke
situatie ontstaat, kan het voertuig worden weggesleept.
Indien een wielklem is geplaatst, kan deze tegen contante betaling van het geldende tarief
worden verwijderd.

Artikel 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Parkeren

Parkeren is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen en in de daarvoor
bestemde vakken.
Een parkeerder is alleen dan gerechtigd te parkeren op een invalidenparkeerplaats indien
hij beschikt over een geldige invalidenparkeerkaart die goed zichtbaar in de auto ligt.
Parkeren bij een oplaadpunt is slechts toegestaan met een elektrische auto tijdens het
opladen. Indien hier niet aan wordt voldaan, is GGzE gerechtigd het betreffende voertuig
te (doen) verwijderen, voor rekening en risico van de parkeerder.
Motor- en scooterrijders zijn verplicht hun voertuig te parkeren op de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen.
Fietsers zijn verplicht hun fiets te parkeren in de daarvoor bestemde stallingen en
aangewezen rekken.
De maximale parkeerduur bedraagt 24 uur. Indien de maximaal toegestane parkeertijd
wordt overschreden, is GGzE gerechtigd het betreffende voertuig voor rekening en risico
van de parkeerder te (doen) verwijderen.
Cliënten die in het bezit zijn van een auto en gebruik maken van een 24- uurs voorziening
op het terrein van de Landgoed De Grote Beek, kunnen een parkeervergunning aanvragen
bij Eenheid Veiligheid. Deze is geldig voor de periode van verblijf of behandeling.
Voor het in- en uitladen geldt een maximale tijd van 30 minuten.
Het is niet toegestaan met een aanhangwagen van welke aard dan ook op de
parkeerterreinen te parkeren.

Artikel 3
3.1

Toepasselijkheid

Betaling

Parkeerders kunnen de wielklem laten verwijderen na contante betaling van 25 euro.
Betaling is mogelijk bij de receptie op DP88.
Na betaling zal een medewerker van Team Beveiliging de wielklem verwijderen.
Indien het voertuig is weggesleept wordt het daarvoor geldende tarief in rekening
gebracht.
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Artikel 5
5.1
5.2

De Raad van Bestuur is bevoegd nadere regels te stellen, die bindend zijn voor iedereen
die zich op het GGzE-terrein bevindt.
Parkeerders zijn verplicht de aanwijzingen van Team Beveiliging van GGzE stipt op te
volgen.

Artikel 6
6.1

Bevoegd gezag

Aansprakelijkheid

GGzE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade toegebracht aan
voertuigen en/of voorwerpen daaruit, noch voor diefstal, ongevallen, lichamelijk letsel
en/of schade van de parkeerder en diens mede-inzittenden.

Artikel 7

Ontheffing

Indien een medewerker in het kader van zijn werkzaamheden voor calamiteiten snel overal ter
plekke moet kunnen zijn kan een ontheffing worden verleend. Deze kan worden aangevraagd bij
de manager Veiligheid
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