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PARKEERREGLEMENT AZ GROENINGE 
I. DEFINITIES EN VOORWERP 
 
Dit reglement legt de afspraken vast voor het gebruik van de parking, eigendom van az groeninge. 
Hierbij wordt volgende terminologie gehanteerd : 
Gebruiker : 

Iedere bestuurder van een voertuig die gebruik maakt van de parking. Binnen deze gebruikersgroep 
worden interne en externe gebruikers onderscheiden. Interne gebruikers zijn personeelsleden of 
aangestelden van az groeninge (vb. artsen). Externe gebruikers zijn alle andere gebruikers van de 
parking (vb. patiënten, bezoekers, huisartsen, vervoerdiensten en taxibedrijven, ambulancediensten, 
leveranciers en dienstverleners,…). 

Laadpaal :  

Een oplaadpunt voor elektrische en hybride voertuigen die gebruik maken van de parking.    

Oneigenlijk gebruik : 

Gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen dat niet strookt met de bestemming die het ziekenhuis 
daaraan heeft gegeven. 

Parkeerbewijs : 

Het ticket dat door de gebruiker, die niet over een parkeerbadge beschikt, wordt aangevraagd en 
verkregen bij het openen van de slagboom, waaruit de intentie blijkt om gebruik te maken van een 
parkeerplaats.  

Parkeergeld : 

Het bedrag dat op basis van de geafficheerde tarieven door de gebruiker verschuldigd is om zijn 
parkeerbewijs te valideren. 

Parkeerplaats :  

Een op de parking ingerichte staanplaats voor een voertuig. 
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Parkeerwachter : 

Een aangestelde van het ziekenhuis die wordt ingezet om toezicht te houden op het gebruik van de 
parking  en die door het ziekenhuis ook wordt gemachtigd om toe te zien op de strikte naleving van dit 
parkeerreglement. 

Parking : 

Alle terreinen en infrastructuur gelegen aan of rond de ziekenhuisgebouwen, ingericht als toegang tot of 
als effectieve parkeerplaats en geëxploiteerd door het ziekenhuis : 

- parking campus Reepkaai 

- parking campus Kennedylaan 

Securitymedewerker : 

Een aangestelde van het ziekenhuis die wordt ingezet om de veiligheid te bewaken op alle terreinen en 
infrastructuur van het ziekenhuis en die de taken van de parkeerwachter vervult, bij afwezigheid van 
laatstgenoemde.    

Verkeersreglement: 

Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
(Wegcode).  

Voertuig: 

Een voertuig is een (niet) gemotoriseerd vervoermiddel met wielen of glijvlakken, bestemd voor het  
vervoer over land van personen en goederen (vb. auto, moto, fiets, caravan…..). 

Voorbehouden plaatsen  

Plaatsen die aangeduid zijn met of voorzien zijn van een opschrift of pictogram. 

Ziekenhuis : 

De vzw az groeninge, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 4, en ondernemingsnummer 
0472 222 625, RPR Gent, afdeling Kortrijk. 
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II. GEBRUIK VAN DE PARKEERACCOMODATIE 
 
II.A  Algemene modaliteiten 
 
Toegang tot de parking 

Het in – en uitrijden van de parking kan enkel via de daartoe door het ziekenhuis voorziene 
infrastructuur.  

De parkeerplaatsen op de parking zijn pas toegankelijk na het aanvragen en verkrijgen van een 
parkeerbewijs, na het inlezen van de bankkaart of na het scannen van een toegangsbadge aan het 
elektronisch bedieningssysteem van de slagbomen die op de parking zijn aangebracht. Door het oprijden 
van de parking aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud de toepasselijkheid van dit 
parkeerreglement. 

Het ondergronds gedeelte van de parking is enkel toegankelijk voor voertuigen van minder dan 1,85 
meter hoog. Het bovengronds gedeelte van de parking is toegankelijk voor voertuigen van minder dan 
2,70 meter hoog.  

Het ziekenhuis is gemachtigd om eender welk voertuig de toegang tot de parking te beletten indien het 
weet of vermoedt dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte ervan, dan wel door de zaken die 
daarmee worden vervoerd, schade aan de omgeving kan toebrengen. 

Gebruik van de parking 

Op de parking kan enkel geparkeerd worden op de daartoe uitgeruste parkeerplaatsen. Bovendien 
worden de parkeerplaatsen uitsluitend gebruikt volgens de bestemming die daaraan door het ziekenhuis 
is gegeven. Gebruikers die hun voertuig achterlaten op een voorbehouden plaats, moeten zich kunnen 
legitimeren op het eerste verzoek van de parkeerwachter. Oneigenlijk gebruik van voorbehouden 
parkeerplaatsen, resulteert in de betaling van een voor deze plaatsen toepasselijke tarief (cfr. addendum 
1). 

De gebruiker ziet erop toe, alvorens zijn voertuig op een parkeerplaats achter te laten , de motor van 
het voertuig stil te leggen, de handrem aan te trekken, de lichten te doven en de ramen en deuren   te 
sluiten.  In elk geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de toestand waarin hij zijn voertuig 
achterlaat. 

Het verkeersreglement is van toepassing op de parking van het ziekenhuis. Daarnaast moet de gebruiker 
zich schikken naar de verkeerstekens en aanduidingen op de parking zelf aangebracht, evenals naar de 
eventuele  mondelinge aanwijzingen van de parkeerwachter.  

De gebruiker zal het verkeer in en rond de parking van het ziekenhuis niet hinderen en/of de veiligheid 
van de andere bestuurders en voetgangers niet in het gedrang brengen. Desgevallend zal hij daartoe 
zijn voertuig plaatsen of verplaatsen naar een door de parkeerwachter aangeduide plaats. 

Op de parking is de maximum toegelaten snelheid 10 km/h. 
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Op de parking kan geen reclame worden gemaakt voor goederen of diensten, noch kunnen goederen te 
koop of ter verhuring worden aangeboden zonder expliciete toestemming van het ziekenhuis.  

Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of gevaarlijke en/of schadelijke stoffen op de parking mee te 
brengen, behoudens de motorbrandstof in het daartoe bestemde normale brandstofreservoir van het 
voertuig of de batterij waarmee het voertuig is uitgerust. 

Voertuigen op LPG-brandstof zijn niet toegelaten in ondergrondse parking, of in de nabijheid van 
gebouwen. Een minimum afstand van 25 m is hier te respecteren. 

De gebruiker zal geen goederen of afval achterlaten in de parking. 

Een voertuig kan de parking pas verlaten nadat de gebruiker ervan : 

- hetzij het parkeergeld heeft vereffend dat verschuldigd is bij de validatie van zijn parkeerbewijs 
in een daartoe bestemde betaalautomaat;  

- hetzij zijn toegangsbadge heeft gescand of zijn gratis toegangsticket heeft ingevoerd aan de 
elektrische installatie van de slagboom die aan de uitrit is geplaatst; 

- hetzij gebruik gemaakt heeft van een meerbeurtenkaart; 

- hetzij zijn betaalkaart aangeboden heeft;  

- hetzij betaald heeft voor een verloren parkeerbewijs (cfr. tarief vermeld in addendum 1). 

Na de validatie van het parkeerbewijs aan de betaalautomaat, beschikt de gebruiker over 20 min. om de 
parking te verlaten. 

Gebruik van de laadpalen 

Bestuurders van elektrische en hybride voertuigen die tijdens een parkeerbeurt hun voertuig willen 
opladen, kunnen gebruik maken van de laadpalen die zijn voorzien aan specifiek daartoe ingerichte 
parkeerplaatsen in het ondergrondse gedeelte van de hoofdparking van campus Kennedylaan.   

De laadpalen zelf zijn aangesloten op het platform van MobilityPlus, waardoor ook de 
gebruiksvoorwaarden (incl. tarieven) van MobilityPlus van toepassing zijn.  Om gebruik te kunnen maken 
van de laadpalen is een laadpas nodig, die aangevraagd kan worden via 
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens tegen een maandelijkse 
vergoeding. De facturatie en betaling van de maandelijkse vergoeding en van het verbruikte vermogen 
verloopt rechtstreeks tussen de kaarthouder en MobilityPlus. 

Via de app van MobilityPlus krijgt de gebruiker bericht wanneer zijn wagen volgeladen is. De gebruiker 
wordt geacht, na ontvangst van dit bericht, zijn wagen zo snel mogelijk te verplaatsen naar een gewone 
parkeerplaats, zodat de infrastructuur opnieuw beschikbaar wordt voor andere gebruikers. 

https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens
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Privacy 

De gebruiker is zich ervan bewust dat het ziekenhuis op de parking camera’s heeft geplaatst, met 
inachtneming van de bepalingen uit de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s van 21 maart 2007, waarmee beelden worden gemaakt van alle in en uitrijdende 
voertuigen (1) om bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of 
schade veroorzaken en (2) om daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op 
te sporen en te identificeren.  

Overeenkomstig de Privacywet van 30 juli 2018  heeft elke gebruiker inzagerecht in de beelden die van 
hem werden aangemaakt en gedurende 8 dagen worden bijgehouden. Daartoe richt hij een gemotiveerd 
verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming binnen het ziekenhuis, via dpo@azgroeninge.be.  

Melding van onregelmatigheden en ongevallen 

Bij het vaststellen van onregelmatigheden (incidenten en/of problemen) of bij een ongeval in de parking 
kan de gebruiker de parkeerwachter en, bij afwezigheid, de securitymedewerker verwittigen (T. 
056/63.99.66) 

Alle oproepen via de parlofonie van de parkingzuilen worden 24u/24u beantwoord. 

Maatregelen in functie van de goede orde 

Door het gebruik van de parking verleent de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan het ziekenhuis om, 
op zijn kosten en risico, zijn voertuig te (laten) verplaatsen binnen de inrichting en/of het voertuig vast 
te zetten bvb. met een parkeerklem, in geval het voertuig niet geparkeerd is op een parkeerplaats en 
het normale verkeer hetzij de veiligheid en de noden van het ziekenhuis hindert.  De kosten voor het 
laten verplaatsen en/of vastzetten van een voertuig worden bepaald door de externe dienstverlener 
waarop hiervoor beroep wordt gedaan.    

Het ziekenhuis kan op voormelde grondslag ook de gebruiker van de parking verhinderen om de parking 
met zijn voertuig te verlaten indien het voertuig betrokken is in een ongeval (teneinde de nodige 
vaststellingen te kunnen doen) of indien de gebruiker weigert, om welke reden ook, parkeergelden en/of 
vergoedingen die verschuldigd zijn te betalen. 

II.B Bijzondere modaliteiten  

De bijzondere modaliteiten die van toepassing zijn op de respectievelijke parkings zijn gevoegd in 
addendum 2.  
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III. BETALING EN TARIEVEN 
 
Het parkeergeld dat verschuldigd is bij het gebruik van de parking, wordt berekend in functie van de 
verblijfsduur van het voertuig op de parking en volgens de tarieven die gevoegd zijn in addendum 1 en 
geafficheerd zijn bij het oprijden van de parking. Ieder begonnen half uur wordt als half uur 
aangerekend. 
 
Indien de gebruiker geen geldig parkeerbewijs kan voorleggen vóór het verlaten van de parking, dient 
hij aan de parkeerautomaat de functie “verloren ticket” te kiezen of zich aan te melden aan het onthaal 
waar hem een vaste vergoeding zal worden aangerekend (cfr. addendum 1). 

 
 

IV. AANSPRAKELIJKHEID 

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 parking 
en zal alle daaruit volgende schade vergoeden. Een vast schadebedrag van 400 € zal verschuldigd zijn 
bij het aan- of afrijden van een slagboom geplaatst aan de in- of uitrit van de parking. Daartoe zal de 
gebruiker een specifiek formulier, gevoegd in addendum 3, invullen en overhandigen aan het onthaal of 
aan de parkeerwachter of aan een securitymedewerker (tel. nr. 056/63 99 66). Andere schade aan de 
infrastructuur (vb. aan parkeerzuil, paaltjes, poorten, banken,….) wordt vergoed volgens schadebestek, 
vermeerderd met de administratieve kosten. 
 
Indien het ziekenhuis genoodzaakt wordt een ingebrekestelling of ander exploot aan de gebruiker te 
doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de gebruiker, is laatstgenoemde 
verplicht alle daardoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan het ziekenhuis te vergoeden, 
tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan. 
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V. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Dit parkeerreglement en de uitvoering ervan wordt beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de 
rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit de 
toepassing van dit parkeerreglement. 
 
Alle schriftelijke mededelingen, ingebrekestellingen inbegrepen, voortvloeiend uit of verband houdend 
met dit reglement dienen elektronisch te worden gezonden naar de verantwoordelijke uitbater van de 
parking via het e-mailadres info@azgroeninge.be. 
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ADDENDUM 1 : Tarieven en betaalmogelijkheden 

Algemene parkeertarieven 

Er kan gekozen worden voor een éénmalig ticket of voor een voordelige meerbeurtenkaart. 

• Eenmalig ticket 
max. 1 uur: 2 euro  
max. 2 uur: 4 euro  
max. 3 uur: 6 euro  
> 3 uur: 8 euro 

Er geldt een maximumtarief van 8 euro per parkeerbeurt. 

• Meerbeurtenkaart 
10 euro voor onbeperkt parkeren op 4 verschillende dagen. Met die kaart kan de parking op 4 
verschillende dagen meerdere keren worden op- en afgereden. Blijft het voertuig langer dan één 
dag gestald in de parking, dan wordt dit als één parkeerbeurt aanzien.  
De meerbeurtenkaart dient zowel bij het in- als uitrijden van de parking in de daartoe voorziene 
kaartlezer te worden aangeboden. Het gecombineerd gebruik met het een standaard dagticket is 
niet mogelijk. Bij verkeerd gebruik van de meerbeurtenkaart is het algemeen tarief van 
toepassing. 
 

Betaalmogelijkheden 

Het parkeerticket kan betaald worden aan de parkeerautomaten. Die bevinden zich zowel in het centraal 
onthaal (van beide campi), als op campus KL op de hoofdparking (niveau 0), in de ondergrondse 
doorgang van de hoofdparking naar het ziekenhuis, bij de uitrit van hoofdparking, op de parking 
patiënten en bezoekers spoedopname en in de spoedgarage zelf.   

Er kan betaald worden met: 

• bancontact 
• cash  -> dit type betaling kan enkel aan de betaalautomaat aan het onthaal, met munten van 5, 

10, 20 en 50 ct, 1 en 2 euro en bankbiljetten van 5, 10 en 20 euro  
 

Gratis parkeermogelijkheid: 
Huisarten, personen met een beperking (op vertoon van een geldige mindervalidenkaart), oncologische 
patiënten in actieve therapie,  patiënten hemodialyse en patiënten met lange ligduur (i.e. > 1 maand op 
kritieke diensten en > 3 maanden op andere diensten) kunnen gratis parkeren. 

Er is GEEN gratis parking voor: 

• Medische vertegenwoordigers (via betaalautomaat) 
• Deelnemende patiënten aan commerciële of academische studies in het ziekenhuis 
• Deelnemers aan infosessies (knie/heup/prenatale/mantelzorg/…)  
• Patiënten op preoperatief gesprek  
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Oneigenlijk gebruik :  
Bij oneigenlijk gebruik van de parking van het ziekenhuis is een tarief van 15 € verschuldigd door de 
gebruiker. 
 
Verlies van parkeerbewijs:  
Een gebruiker die zijn parkeerbewijs verloren heeft, is een vaste vergoeding van 15 € verschuldigd. 
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ADDENDUM 2 :  

BIJZONDERE MODALITEITEN VAN DE DIVERSE PARKINGS  

 Toepassingsgebied 

Dit addendum geeft duiding bij de verschillende parkeergelegenheden die er zijn voor externen op de 
ziekenhuis site.  

Parkeermogelijkheden campus Kennedylaan: 

Hoofdparking voor bezoekers en patiënten  (1850 pl.) 

Deze parking telt twee ondergrondse en één bovengrondse niveau en staat ter beschikking van alle 
gebruikers, waarvan het voertuig voldoet aan de afmetingen beschreven in art. II.A van het 
parkeerreglement. 

Deze parking is voorzien van :  

- 4 parkeerplaatsen voor personen met een beperking (2 op niveau 1 en 2 op  
niveau 2), waarop deze personen gratis kunnen parkeren mits voorlegging van een geldige 
mindervalidenkaart aan de onthaalmedewerkers.  

- 12 laadpalen voor elektrische wagens (6 op niveau 1 en 6 op niveau 2). 

- er zijn twee parkeerplaatsen voor kersverse papa’s (op niveau -1). Er staan ook winkelwagentjes 
dichtbij deze parkeerplaatsen. 

Prioritaire parking voor personen met een beperking (65 pl.) 

Op de prioritaire parking , kunnen personen met een beperking gratis parkeren.  

Werkwijze: 

• Parkeerkaart voor personen met een beperking dient meegebracht te worden naar het onthaal.  
• Parkeerkaart dient overhandigd te worden aan de onthaalmedewerkers. Zij valideren het 

parkeerticket na nazicht geldigheid parkeerkaart en in aanwezigheid van de 
rechthebbende zodat de prioritaire parking gratis kan verlaten worden.  

Indien hulp nodig op prioritaire parking: 

• Op de parking zijn rolstoelen beschikbaar (in het gebouwtje tegenover de ingang van het 
ziekenhuis).  

• Er kan een beroep gedaan worden op de gratis shuttle die op regelmatige tijdstippen 
voorbijkomt.  

• Er kan tussen 8 en 18u een vrijwilliger opgeroepen worden via de oproeppalen die terug te 
vinden zijn ter hoogte van de vier zebrapaden. Deze brengen de patiënt naar hun bestemming in 
het ziekenhuis en na het bezoek ook weer terug naar hun auto.  
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Op deze parking is daarnaast ook een aantal plaatsen voorbehouden voor handelaars gelegen in de 
gaanderij van het ziekenhuis. Indien tijdens een winkelbezoek van minder dan 20 minuten gebruik wordt 
gemaakt van deze parkeerplaatsen, is parkeren gratis.  

Indien het parkingticket wordt betaald aan de betaalautomaten in de centrale inkom, beschikt de 
gebruiker over 45 minuten om de parking te verlaten. 

Kiss & ride op het binnenplein 

• Om passagiers af te zetten of op te halen aan de ingang van het ziekenhuis kan gedurende 20 
minuten gratis gebruik gemaakt worden van de kiss and ride zone.   

• Wanneer  de patiënt in de onthaalruimte werd afgezet, kan de auto geparkeerd worden op de 
hoofdparking of op de parking voor personen met een beperking indien de bestuurder in het 
bezit van een mindervalidenkaart op naam van patiënt (cfr. supra). 

• Indien een voertuig langer dan 20 min op de kiss & ride zone staat, is de bestuurder ervan 15 
euro verschuldigd, te betalen aan de parkeerautomaat. 

• Voor taxibedrijven werd een parkeerplaats aangeduid d.m.v. grondschildering – maximale 
wachttijd max. 20 min. 

• Voor de shuttledienst werd een parkeerplaats aangeduid d.m.v. grondschildering. 

Parking patiënten en bezoekers spoedopname  (260 pl.) 

• Bezoekers en patiënten spoedopname – betalend parkeren 
• Bezoek evenementen in het Notenhof: validatie ticket gebeurt in het Notenhof (onder toezicht) 
• Huisartsen (gratis parkeren via identificatiekaart) 
• Aannemers en leveranciers (gratis parkeren via identificatiekaart) 
• patiënten huisartsenwachtpost – betalend parkeren 

Parking ter hoogte van spoedopname voorbehouden voor :  (20 pl.) 

• Politie – gratis parkeren  
• Ambulances en MUG wagens voor spoedopname – gratis parkeren 

 
Parking ter hoogte van de huisartsenwachtpost voorbehouden voor :  

• het dienstvoertuig van de huisarts van wacht 

Parking ter hoogte van garage mortuarium met toegang via identificatiekaart (10 pl.) 

• dienst doende artsen spoedopname 
• Begrafenisondernemers  

Ambulanceparking met toegang via identificatiekaart (17 pl.)  

• Ambulancediensten niet dringend vervoer 
• Leveranciers gascentrale labo 
• Leveranciers nucleaire geneeskunde 
• Leveranciers nierdialyse (beperkt) 
• Uitzondering: artsen op aanvraag en enkel tijdens wachtdiensten 
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Parking voor dialysepatiënten en patiënten oncologie (40 pl.) 

Dialyse patiënten en oncologische patiënten in actieve therapie kunnen hier gratis parkeren op 
voorbehouden plaatsen dicht bij blok E, waar de therapielokalen gelegen zijn. Van daaruit kunnen deze 
patiënten het ziekenhuis binnengaan via een voorbehouden toegang in blok E. Meer uitleg en een 
persoonlijke toegangskaart wordt door de dienst inschrijvingen bezorgd aan deze patiënten. (uitz. voor 
dialyse patiënten wordt de kaart door de secretariaatsmedewerker van de arts bezorgd). Deze kaart 
mag enkel gebruikt worden tijdens de behandelingsduur op het oncologisch dagziekenhuis of tijdens de 
behandeling radiotherapie of dialyse. Indien de patiënt op bezoek komt of voor een consultatie komt, 
mag er geen gebruik gemaakt worden van de E9 - toegangskaart. De kaart is voor strikt persoonlijk 
gebruik. Indien de parkeerwachter vaststelt dat de kaart door anderen dan de houder of voor andere 
doeleinden dan hoger gespecifieerd wordt gebruikt, behoudt het ziekenhuis zich het recht voor de 
daaraan toegekende parkeerautorisatie tijdelijk (of definitief in geval van recidive) in te trekken.  

Ondersteunende dienstverlening op de hoofdparking, mindervalidenparking en aan het 
onthaal 

• Shuttle rijdt tussen het onthaal en de hoofdparking: Deze shuttle rijdt elke werkdag tussen 8u00 
en 18u00 en brengt patiënten en bezoekers van parking naar onthaal en terug. 

• Oproeppalen op mindervalidenparking: via deze oproeppalen kan een oproep geplaatst worden 
om mindervaliden te ondersteunen bij de verplaatsing van de mindervalide parking naar het onthaal en 
terug. Deze oproep komt terecht bij de shuttlechauffeur die oordeelt wie kan helpen. 

• Vrijwilligers aan het onthaal: Vrijwilligers halen indien nodig de patiënt op de 
mindervalidenparking op en brengen hem naar het onthaal of terug naar de wagen op de 
mindervalidenparking. 

Fietsenstalling aan het binnenplein : 

Fietsen kunnen gratis en overdekt, doch onbewaakt worden gestald in de fietsenstalling aan de 
binnenplein.  Een aantal stopcontacten is voorzien om elektrische fietsen op te laden. 

Aan de inkom van E0 is een beperkte fietsenstalling voorzien voor patiënten dialyse, radiotherapie en 
oncologie. 

Brommerparking (rechts bij het afrijden van het binnenplein) : 

Brommers en moto’s kunnen gratis doch onbewaakt en niet overdekt worden gestald op deze parking.  

Openbaar vervoer 

Een bushalte en wachthokje zijn voorzien aan het middenplein, waar bezoekers en patiënten beroep 
kunnen doen op de diensten van De Lijn. 
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Parkeermogelijkheden campus Reepkaai: 

Bezoekersparking binnenkoer: 

• Betalend parkeren voor bezoekers en patiënten 
• Gratis parkeren voor personen met een beperking, mits geldige mindervalidenkaart en 

aanwezigheid van rechthebbende wordt het parkeerticket gevalideerd 
• Gratis parkeren voor huisartsen  met toegangskaart 
• Palliatief supportteam met toegangskaart 

 Ondergrondse parking: 

• Begrafenisondernemers na identificatie  
• Palliatief supportteam met toegangskaart 

Parking huisartsen: 

• Gratis parkeren 4 pl. (geen validatie/toegangskaart nodig) 

Fietsenstalling :  

Op cRK is een gratis doch onbewaakte fietsenstalling voorzien aan de ingang van het ziekenhuis/aan 
achterkant Leiepunt. 
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ADDENDUM 3 : Declaratieformulier aanrijding slagboom(installatie) 
 
 
Datum: 
 
Campus: 
 
Parking :  
 
 
Gegevens voertuig : 
 

- Merk        __________________________________________________ 
- Nummerplaat   __________________________________________________ 
- Verzekeringsnemer   __________________________________________________ 
- Verzekeringsmaatschappij __________________________________________________ 
- Polisnummer   __________________________________________________ 

 
Identiteit bestuurder: 
 

- Naam    __________________________________________________ 
- Adres    __________________________________________________ 
- hoedanigheid (al dan niet voor eigen rekening)    ____________________________________ 

 
Feitenrelaas met beschrijving van veroorzaakte schade (hou bij uw feitenrelaas er rekening mee 
dat camera’s het parkeerterreinen bewaken):  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Tekening en/of foto beschikbaar ?  Ja/neen (in voorkomend geval bijvoegen) 
 
Opgemaakt te Kortrijk op __________________________, in twee exemplaren 
 
 
Gebruiker            Aangestelde van het ziekenhuis 


