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Reglement
Artikel 1. Omschrijving van de prestatie
De Stad Gent heft een retributie voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent.
Artikel 2. Begripsomschrijving
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
Parking Vrijdagmarkt: de openbare parkeergarage gelegen Vrijdagmarkt te 9000 Gent.
Parking Reep: de openbare parkeergarage gelegen Seminariestraat 9 te 9000 Gent.
Parking Savaanstraat: de openbare parkeergarage gelegen Savaanstraat 13 te 9000 Gent.
Parking Sint-Michiels: de openbare parkeergarage gelegen Sint-Michielsplein 8 te 9000 Gent.
Parking Ramen: de openbare parkeergarage gelegen Ramen 23 te 9000 Gent.
Parking Sint-Pietersplein: de openbare parkeergarage gelegen Sint-Pieterplein 65 te 9000 Gent.
Parking Tolhuis: de openbare parkeergarage gelegen Tolhuislaan 77-79 te 9000 Gent.
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Parking Ledeberg: de openbare parkeergarage gelegen Hundelgemsesteenweg 2B te 9050 Gent.
Parking Het Getouw: de openbare parkeergarage gelegen Gaardeniersweg 82 te 9000 Gent.
Kortparkeren: het parkeren van een voertuig in de parkeergarage aan dag-, nacht-, zondag- of 24utarief.
Parkeerabonnement: een toelating om gedurende een bepaalde periode te parkeren in de
parkeergarage overeenkomstig de voorziene modaliteiten:
a. Jaarabonnement: geeft de mogelijkheid om onafgebroken gedurende 12 volle maanden te
parkeren.
b. Maandabonnement: geeft de mogelijkheid om onafgebroken gedurende een maand te parkeren.
c. Dag- en nachtparkeren: 24 uur op 24 uur parkeren.
d. Dagparkeren: parkeren tussen 7 uur en 19 uur.
e. Nacht- en zondagparkeren: parkeren tussen 18 uur en 9 uur en op zon- en feestdagen.
f. Nacht-, zaterdag- en zondagparkeren: parkeren tussen 18 uur en 9 uur en op zaterdag, zondag en
feestdagen.
g. Parkeren “5 dagen op 7”: parkeren van maandag tot en met vrijdag.
h. Parkeren “7 dagen op 7”: parkeren gedurende de gehele week.
i. Parkeren “P+R Ledeberg 5 dagen op 7”: parkeren van maandag tot en met vrijdag, waar
automobilisten eenvoudig kunnen overstappen op het openbaar vervoer of de fiets om naar school
of het werk te gaan.
Fietsparkeerabonnement: een toelating om onafgebroken gedurende 12 volle maanden te parkeren
in de afgesloten fietsenparking in de Parking Ledeberg.
Parkeerrecht: recht om te parkeren in een bepaalde parking; een parkeerrecht wordt verkregen
door het nemen van een parkeerticket, het aanbieden van een geldig abonnement aan de ticketzuil
aan de slagboom bij de ingang, of door nummerplaatherkenning door een intelligente camera voor
de automatische nummerplaatherkenning.
Parkeerticket: ticket afgeleverd door de ticketzuil bij het binnenrijden van de parkeergarage. Dit
ticket geldt als toegangsbewijs waaruit eveneens de parkeerduur van het voertuig kan afgeleid
worden.
Parkeercheque: ticket waarop een bepaalde geldwaarde is gecodeerd, te gebruiken aan de
betaalautomaat.
Tarief: de som die betaald moet worden voor het gebruik van de parkeergarage, inclusief BTW.

Artikel 3. Tarief parkings Vrijdagmarkt, Reep en Sint-Michiels
3.1. Dagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur, ook doorlopend tijdens de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Bij
andere grote evenementen in de Stad kan dit tarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze
beslissing wordt door het college van burgemeester en schepenen genomen.
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Dagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

30 minuten

1,00 euro

1 uur

2,00 euro

1 uur 30 minuten

3,00 euro

2 uur

4,00 euro

2 uur 30 minuten

5,00 euro

3 uur

6,00 euro

3 uur 30 minuten

7,50 euro

4 uur

8,50 euro

4 uur 30 minuten

10,00 euro

5 uur

11,00 euro

5 uur 30 minuten

12,50 euro

6 uur

13,50 euro

6 uur 30 minuten

15,00 euro

7 uur

16,00 euro

7 uur 30 minuten

17,00 euro

8 uur

18,00 euro

8 uur 30 minuten

19,00 euro

9 uur

20,00 euro

9 uur 30 minuten

21,00 euro

10 uur

22,00 euro

10 uur 30 minuten

23,00 euro

11 uur

24,00 euro

11 uur 30 minuten

25,00 euro

12 uur en volgende

26,00 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
3.2. Nachttarief
Geldig van 19 uur tot 7 uur, met uitzondering van de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Tijdens
deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad kan het dagtarief
eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van burgemeester en
schepenen genomen.
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Nachttarief kortparkeren
7 minuten

Tarief
gratis

1 uur

1,50 euro

2 uur

2,50 euro

3 uur

3,50 euro

4 uur en volgende

4,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
3.3. Zondagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur op zon- en feestdagen, met uitzondering van de Gentse Feesten en het
Lichtfestival. Tijdens deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad
kan het dagtarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van
burgemeester en schepenen genomen.
Zondagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

1 uur

1,50 euro

2 uur

2,50 euro

3 uur

3,50 euro

4 uur en volgende

4,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
3.4. 24-uren tarief
Indien 24 uren onafgebroken wordt geparkeerd, is een retributie van 26,00 euro verschuldigd.
3.5. Verloren parkeerticket
Ingeval van verlies van het parkeerticket is een retributie van 35 euro verschuldigd. Indien de
werkelijke parkeerkost echter hoger is dan 35 euro, wordt het tarief voor de werkelijke parkeerduur
aangerekend.
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3.6. Parkeerabonnementen
Parking Vrijdagmarkt, Reep en Sint-Michiels

Tarief

STANDAARD (NIET-BEWONERS):
Maandabonnement

nacht- en zondagparkeren

90 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

310 euro

Maandabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

260 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

340 euro

Jaarabonnement

nacht- en zondagparkeren

990 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

3.410 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

2.860 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

3.740 euro

BEWONERS:
Maandabonnement

nacht- en zondagparkeren

25 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

70 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

85 euro

Jaarabonnement

nacht- en zondagparkeren

275 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

770 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

935 euro

Parkeerabonnementen voor bewoners gelden enkel voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar
én gedomicilieerd zijn binnen een straal van 1.000 meter rond de parkeergarage waarop het
parkeerabonnement betrekking heeft. Elke aanvrager heeft recht op maximaal één
parkeerabonnement.
Indien voertuigen langer parkeren dan de duur voorzien in het parkeerabonnement is een retributie
verschuldigd conform het geldende dag-, nacht- of zondagtarief in de parking.

Artikel 4. Tarief parkings Savaanstraat en Ramen
4.1. Dagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur, ook doorlopend tijdens de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Bij
andere grote evenementen in de Stad kan dit tarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze
beslissing wordt door het college van burgemeester en schepenen genomen.
Dagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

30 minuten

1,00 euro

1 uur

2,00 euro
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1 uur 30 minuten

3,00 euro

2 uur

4,00 euro

2 uur 30 minuten

5,00 euro

3 uur

6,00 euro

3 uur 30 minuten

7,00 euro

4 uur

8,00 euro

4 uur 30 minuten

9,00 euro

5 uur

10,00 euro

5 uur 30 minuten

10,50 euro

6 uur

11,00 euro

6 uur 30 minuten

11,50 euro

7 uur

12,00 euro

7 uur 30 minuten

12,50 euro

8 uur

13,00 euro

8 uur 30 minuten

13,50 euro

9 uur

14,00 euro

9 uur 30 minuten

14,50 euro

10 uur en volgende

15,00 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
4.2. Nachttarief
Geldig van 19 uur tot 7 uur, met uitzondering van de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Tijdens
deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad kan het dagtarief
eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van burgemeester en
schepenen genomen.
Nachttarief kortparkeren
7 minuten

Tarief
gratis

1 uur

1,50 euro

2 uur

2,50 euro

3 uur

3,50 euro

4 uur en volgende

4,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
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4.3. Zondagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur op zon- en feestdagen, met uitzondering van de Gentse Feesten en het
Lichtfestival. Tijdens deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad
kan het dagtarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van
burgemeester en schepenen genomen.
Zondagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

1 uur

1,50 euro

2 uur

2,50 euro

3 uur

3,50 euro

4 uur en volgende

4,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
4.4. 24-uren tarief
Ingeval 24 uren onafgebroken wordt geparkeerd, is een retributie van 15 euro verschuldigd.
4.5. Verloren parkeerticket
Ingeval van verlies van het parkeerticket is een retributie van 25 euro verschuldigd. Indien de
werkelijke parkeerkost echter hoger is dan 25 euro, wordt het tarief voor de werkelijke parkeerduur
aangerekend.
4.6. Parkeerabonnementen
Parking Savaanstraat en Ramen

Tarief

STANDAARD (NIET-BEWONER):
Maandabonnement

nacht- en zondagparkeren

45 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

155 euro

Maandabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

130 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

170 euro

Jaarabonnement

nacht- en zondagparkeren

495 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

1.705 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

1.430 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

1.870 euro

nacht-, zaterdag- en zondagparkeren

25 euro

BEWONERS:
Maandabonnement
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Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

70 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

85 euro

Jaarabonnement

nacht-, zaterdag- en zondagparkeren

250 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

770 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

935 euro

Parkeerabonnementen voor bewoners gelden enkel voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar
én gedomicilieerd zijn binnen een straal van 1.000 meter rond de parkeergarage waarop het
parkeerabonnement betrekking heeft. Elke aanvrager heeft recht op maximaal één
parkeerabonnement.
Indien voertuigen langer parkeren dan de duur voorzien in het parkeerabonnement is een retributie
verschuldigd conform het geldende dag-, nacht- of zondagtarief in de parking.

Artikel 5. Tarief parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis
5.1. Dagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur, ook doorlopend tijdens de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Bij
andere grote evenementen in de Stad kan dit tarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze
beslissing wordt door het college van burgemeester en schepenen genomen.
Dagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

30 minuten

1,00 euro

1 uur

1,50 euro

1 uur 30 minuten

2,00 euro

2 uur

2,50 euro

2 uur 30 minuten

3,00 euro

3 uur

3,50 euro

3 uur 30 minuten

4,00 euro

4 uur

4,50 euro

4 uur 30 minuten

5,00 euro

5 uur

5,50 euro

5 uur 30 minuten

6,00 euro

6 uur

6,50 euro

6 uur 30 minuten

7,00 euro

7 uur

7,50 euro

7 uur 30 minuten

8,00 euro
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8 uur

8,50 euro

8 uur 30 minuten

9,00 euro

9 uur en volgende

9,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
5.2. Nachttarief
Geldig van 19 uur tot 7 uur, met uitzondering van de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Tijdens
deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad kan het dagtarief
eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van burgemeester en
schepenen genomen.
Nachttarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

1 uur

1,50 euro

2 uur

2,50 euro

3 uur

3,50 euro

4 uur en volgende

4,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
5.3. Zondagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur op zon- en feestdagen, met uitzondering van de Gentse Feesten en het
Lichtfestival. Tijdens deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad
kan het dagtarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van
burgemeester en schepenen genomen.
Zondagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

1 uur

1,50 euro

2 uur

2,50 euro

3 uur

3,50 euro

4 uur en volgende

4,50 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
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5.4. 24-uren tarief
Ingeval 24 uren onafgebroken wordt geparkeerd, is een retributie van 9,50 euro verschuldigd.
5.5. Verloren parkeerticket
Ingeval van verlies van het parkeerticket is een retributie van 20 euro verschuldigd. Indien de
werkelijke parkeerkost echter hoger is dan 20 euro, wordt het tarief voor de werkelijke
parkeerduur aangerekend.
5.6. Parkeerabonnementen
Parking Sint-Pietersplein en Tolhuis

Tarief

STANDAARD (NIET-BEWONER):
Maandabonnement

nacht- en zondagparkeren

30 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

100 euro

Maandabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

85 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

115 euro

Jaarabonnement

nacht- en zondagparkeren

330 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

1.100 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

935 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

1.265 euro

Maandabonnement

nacht-, zaterdag- en zondagparkeren

22 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

62 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

74 euro

Jaarabonnement

nacht-, zaterdag- en zondagparkeren

242 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

682 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

814 euro

BEWONERS:

Parkeerabonnementen voor bewoners gelden enkel voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar
én gedomicilieerd zijn binnen een straal van 1.000 meter rond de parkeergarage waarop het
parkeer-abonnement betrekking heeft. Elke aanvrager heeft recht op maximaal één
parkeerabonnement.
Indien voertuigen langer parkeren dan de duur voorzien in het parkeerabonnement is een retributie
verschuldigd conform het geldende dag-, nacht- of zondagtarief in de parking.

Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent- pag 10 van 17

Artikel 6. Tarief parkings Ledeberg en Het Getouw
6.1. Dagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur, ook doorlopend tijdens de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Bij
andere grote evenementen in de Stad kan dit tarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze
beslissing wordt door het college van burgemeester en schepenen genomen.
Dagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

30 minuten

0,50 euro

1 uur

1,00 euro

1 uur 30 minuten

1,50 euro

2 uur

2,00 euro

2 uur 30 minuten

2,50 euro

3 uur

3,00 euro

3 uur 30 minuten

3,50 euro

4 uur

4,00 euro

4 uur 30 minuten

4,50 euro

5 uur

5,00 euro

5 uur 30 minuten

5,50 euro

6 uur

6,00 euro

6 uur 30 minuten

6,50 euro

7 uur

7,00 euro

7 uur 30 minuten

7,50 euro

8 uur en volgende

8,00 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
6.2. Nachttarief
Geldig van 19 uur tot 7 uur, met uitzondering van de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Tijdens
deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad kan het dagtarief
eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van burgemeester en
schepenen genomen.
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Nachttarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

1 uur

1,00 euro

2 uur

2,00 euro

3 uur

3,00 euro

4 uur en volgende

4,00 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
6.3. Zondagtarief
Geldig van 7 uur tot 19 uur op zon- en feestdagen, met uitzondering van de Gentse Feesten en het
Lichtfestival. Tijdens deze periodes is het dagtarief geldig. Bij andere grote evenementen in de Stad
kan het dagtarief eveneens doorlopend geldig blijven. Deze beslissing wordt door het college van
burgemeester en schepenen genomen.
Zondagtarief kortparkeren

Tarief

7 minuten

gratis

1 uur

1,00 euro

2 uur

2,00 euro

3 uur

3,00 euro

4 uur en volgende

4,00 euro

De tarieven worden aangerekend per schijf zoals in de tabel vermeld.
De schijven zijn ondeelbaar.
6.4. 24-uren tarief
Ingeval 24 uren onafgebroken wordt geparkeerd, is een retributie van 8 euro verschuldigd.
6.5. Verloren parkeerticket
Ingeval van verlies van het parkeerticket is een retributie van 20 euro verschuldigd. Indien de
werkelijke parkeerkost echter hoger is dan 20 euro, wordt het tarief voor de werkelijke
parkeerduur aangerekend.
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6.6. Parkeerabonnementen
Parking Ledeberg en Het Getouw

Tarief

STANDAARD (NIET-BEWONER):
Maandabonnement

nacht- en zondagparkeren

25 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

90 euro

Maandabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

75 euro

Maandabonnement

dagparkeren P+R Ledeberg 5 dagen op 7

30 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

100 euro

Jaarabonnement

nacht- en zondagparkeren

275 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

990 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 5 dagen op 7

825 euro

Jaarabonnement

dagparkeren P+R Ledeberg 5 dagen op 7

330 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

1.100 euro

Maandabonnement

nacht-, zaterdag- en zondagparkeren

15 euro

Maandabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

45 euro

Maandabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

50 euro

Jaarabonnement

nacht-, zaterdag- en zondagparkeren

165 euro

Jaarabonnement

dagparkeren 7 dagen op 7

495 euro

Jaarabonnement

dag- en nachtparkeren 7 dagen op 7

550 euro

BEWONERS:

De parkeerabonnementen P+R Ledeberg worden uitgereikt op voorwaarde dat de aanvrager
tewerkgesteld is of les volgt op het grondgebied van de Stad Gent, maar niet binnen een straal van
1000 meter rond P+R Ledeberg. De aanvrager legt volgend bewijsstuk voor:
a. Werknemer of werkgever: een attest van plaats van tewerkstelling, maximaal 1 maand oud;
b. Student: een inschrijvingsattest aan een Gentse onderwijsinstelling van het lopende
academiejaar.
Er kan maximaal één P+R -abonnement Ledeberg per persoon aangevraagd worden.
Parkeerabonnementen voor bewoners gelden enkel voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar
én gedomicilieerd zijn binnen een straal van 1.000 meter rond de parkeergarage waarop het
parkeerabonnement betrekking heeft. Elke aanvrager heeft recht op maximaal één
parkeerabonnement.
Indien voertuigen langer parkeren dan de duur voorzien in het parkeerabonnement is een
retributie verschuldigd conform het geldende dag-, nacht- of zondagtarief in de parking.
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6.7. Fietsparkeerabonnementen Parking Ledeberg
De aanvrager van een jaarabonnement Parking Ledeberg voor niet-bewoners kan ook een
fietsparkeerabonnement aanvragen voor de afgesloten fietsenparking in de Parking Ledeberg.
Er kan maximaal één fietsparkeerabonnement per jaarabonnement aangevraagd worden, voor het
gebruik van één fietsparkeerplaats, en het fietsparkeerabonnement kan enkel gelijktijdig met het
jaarabonnement aangevraagd worden.
Indien er geen vrije plaatsen zijn, wordt de aanvrager toegevoegd aan een wachtlijst.
Er kan enkel een fietsparkeerabonnement aangekocht worden voor de parking Ledeberg.
Het fietsparkeerabonnement is geldig gedurende de periode dat het jaarabonnement geldt.
Voor het fietsparkeerabonnement is een retributie van 75 euro verschuldigd. Wanneer een
fietsparkeerplaats vrijkomt, komt de eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking voor een
fietsparkeerabonnement voor de resterende periode van zijn jaarabonnement, waarbij de retributie
voor het fietsparkeerabonnement wordt berekend pro rata het resterend aantal maanden van het
jaarabonnement.
Ingeval van verlies van de toegangskaart van de fietsenparking, of het niet terugbezorgen van de
kaart bij beëindiging van het abonnement, is een retributie van 36 euro verschuldigd. De abonnee
kan ten allen tijde het fietsparkeerabonnement opzeggen maar heeft geen recht op enige
terugbetaling van de reeds betaalde abonnementsprijs voor dat jaar.
Artikel 7. Tarief parkeercheque
Het tarief voor een parkeercheque komt overeen met de bedragen die van toepassing zijn voor het
dag-, nacht- en zondagtarief van de parkeergarages van de Stad Gent.
Aankoop van parkeercheques kan vanaf een minimum afname ter waarde van 50 euro.
Volgende kortingen zijn van toepassing:
Voor de parkings vermeld in artikel 3:
a. 20 % op de aankoopprijs op de schijf van 3.500 euro of meer.
b. Grotere kortingen (tot maximaal 50%) kunnen toegestaan worden mits goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen.
Voor de parkings vermeld in artikel 4:
a. 20 % op de aankoopprijs op de schijf van 2.000 euro of meer.
b. Grotere kortingen (tot maximaal 50%) kunnen toegestaan worden mits goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen.
Voor de parkings vermeld in artikel 5 en 6:
a. 20 % op de aankoopprijs op de schijf van 1.200 euro of meer.
b. Grotere kortingen (tot maximaal 50%) kunnen toegestaan worden mits goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen.
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Artikel 8. Tarief foutief parkeren
8.1. Bij parkeren op een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap zonder dat
de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap of van een daarmee gelijkgestelde kaart,
bedoeld in art. 27.4.1 en 27.4.3 van het Algemeen Verkeersreglement, zichtbaar werd aangebracht,
is een bijkomende retributie verschuldigd van 25 euro per dag, bovenop het op dat ogenblik
geldende tarief.
8.2. Bij parkeren buiten de aangebrachte markeringen die de parkeerplaats afbakenen, waardoor
meerdere parkeerplaatsen worden bezet, is betaling verschuldigd voor het bezetten van al deze
parkeerplaatsen.
8.3. Bij het verlaten van de parkeergarage zonder het aanbieden van een geldig abonnement, , het
invoeren van een gevalideerd parkeerticket of de herkenning van de nummerplaat door een
intelligente camera voor de automatische nummerplaatherkenning aan de slagboom bij de uitgang,
is een retributie verschuldigd van 35 euro in de parkings Vrijdagmarkt, Reep en Sint-Michiels. In
parkings Savaanstraat, Ramen bedraagt dit 25 euro. In parkings Sint-Pietersplein, Tolhuis, Ledeberg
en Het Getouw bedraagt dit 20 euro.
Indien de werkelijke parkeerkost echter hoger is dan 35 euro (voor parkings Vrijdagmarkt, Reep,
Sint-Michiels) , 25 euro (voor parkings Savaanstraat, Ramen) of 20 euro (voor parkings SintPietersplein, Tolhuis, Ledeberg en Het Getouw), wordt het tarief voor de werkelijke parkeerduur
aangerekend.
8.4. Ingeval een wielklem werd geplaatst overeenkomstig het Reglement voor het parkeren in de
parkeergarages van de stad Gent is een bijkomende retributie verschuldigd van 25 euro bovenop
het op dat ogenblik geldende tarief.
8.5. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel
worden ingenomen door elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van het voertuig.
Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden
parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen, is een bijkomende retributie
verschuldigd van 25 euro per dag, bovenop het op dat ogenblik geldende tarief.

Artikel 9. Tarief abonnement “garage onbereikbaar”
De eigenaar van een voertuig komt in aanmerking voor een abonnement aan bewonerstarief
ingeval zijn/haar privatieve garage of privatieve standplaats, gelegen in een straat die deel
uitmaakt van de zone betalend parkeren, ten gevolge van wegenwerken aan het openbaar domein,
onbereikbaar wordt voor een periode van minimaal 2 weken. Deze wegenwerken dienen minimaal
een totale duurtijd van 2 maanden te hebben.
Dit abonnement aan bewonerstarief wordt uitgereikt op voorwaarde dat:
a. Het voertuig geparkeerd wordt in een privatieve garage of op een privatieve standplaats die als
gevolg van wegenwerken niet toegankelijk is voor een periode van minimaal twee weken;
b. De aanvrager kan aantonen dat hij eigenaar of huurder is van de betrokken garage of
standplaats met in- en uitrit in de straat die door wegenwerken onbereikbaar is geworden.
Dit abonnement kan aangekocht worden mits voorlegging van één van de volgende bewijsstukken:
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a. Ingeval van huur: een huurovereenkomst alsook factuur/betaalbewijs waaruit blijkt dat hij
gedurende minimaal 1 jaar effectief huurgelden heeft betaald voor de betrokken garage of
standplaats.
b. Ingeval van eigendom: de eigendomsakte van de betrokken garage of standplaats.
Er kan enkel een abonnement “garage onbereikbaar” aangekocht worden voor de parkings Ramen,
Tolhuis, Sint-Pietersplein, Savaanstraat, Ledeberg en Het Getouw.
Het abonnement “garage onbereikbaar” is geldig gedurende de periode waarbinnen de garage of
standplaats onbereikbaar is.

Artikel 10. Schuldenaar
De persoon of rechtspersoon die zijn wagen in de parkeergarage parkeert of op andere wijze
gebruikt maakt van de dienstverlening vermeld in dit reglement.
De houder van de nummerplaat is solidair en ondeelbaar gehouden tot betaling van de retributie.

Artikel 11. Betalingswijze
De betaling van de retributie voor het dag-, nacht- en zondagtarief gebeurt bij het verlaten van de
parkeergarage aan de betaalautomaat. Dit kan door middel van elektronische betaalmiddelen, cash
of parkeercheques.
De betaling van de retributie voor maandabonnementen gebeurt vooraf in de parkeergarage of via
het e- loket op de website van Stad Gent.
De betaling van de retributie voor jaarabonnementen en het fietsparkeerabonnement gebeurt
vooraf, via het e- loket op de website van Stad Gent, of bij het IVA Mobiliteitsbedrijf, SintMichielsplein 9 te Gent, via overschrijving op de rekening van de Stad Gent na ontvangst van de
factuur.

Artikel 12. Algemene bepalingen
Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro
administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het decreet Lokaal Bestuur van 22
december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.

Artikel 13. Opheffingsbepalingen
Huidig reglement heft volgende artikelen van het ‘Retributiereglement voor het parkeren in
parkeergarages van de Stad Gent’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, op:
1° de artikelen 2, 5bis, en 10;
2° de artikelen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, en 11.
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Artikel 14. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen 2, 6, 11 en
13,1°, die in werking treden op 1 juli 2022. Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement
geëvalueerd.

(einde reglement)
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