
   
 

AANVRAAG BUURTBEWONERSABONNEMENT 
 VOOR PARKING SCHAARBEEK P1* 

De gemeente Schaarbeek, parking.brussels en de NMBS slaan de handen in elkaar om buurtbewoners 24/7-
abonnementen aan te bieden voor parking Schaarbeek P1, aan de Monplaisirlaan (inrit tegenover huisnummer 

107), in 1030 Schaarbeek. 
(Ook beschikbaar op https://parking.brussels/nl/parksharing) 

Gegevens van de aanvrager 

Naam - Voornaam: …………………………………………………….. Rijksregisternummer: .………………………………………….…...… 

Adres: ………………………………………………………………..…… Telefoonnummer (gsm): ………………………………….…….……… 
………………….………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………….……….………   

Gegevens van het voertuig 
 
Nummerplaat: ……………………………………………….……….. 

Op naam van: 
………………………………………………………………... 

    
Bij te voegen documenten 

Kopieën voorzijde van de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs (deel voertuig) 
  
De aanvrager verklaart op eer dat bovenvermelde informatie correct is en verbindt zich ertoe elke wijziging bekend 
te maken. 
  

Uw voorkeur om de badge op te halen 
 

� Zetel (Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur)  
� Op de antenne in Schaarbeek ( Colignonplein 12, openingsuren: 

maandag: 08.30 - 12.30 uur 
dinsdag: 08.30 - 12.30 uur, 14.00 - 16.30 uur 
woensdag: 08.30 - 12.30 uur 
donderdag: 14.00 - 19.00 uur 
vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 

� Briefverkeer  
 
 
*Dit formulier moet per e-mail (myparking@parking.brussels) met bewijsstukken (voor kopijen op papier) worden 
verzonden. 

 
 
 
 
 
Datum: …………………………………...  Handtekening…………………………… 

Algemene gebruiksvoorwaarden 
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Voorwaarde voor de toekenning van een abonnement:  

- Op minder dan 700 meter van de parkinginrit wonen 
 

Indien de aanvrager niet in aanmerking komt voor een abonnement of als de parking volzet is, wordt de aanvraag 
afgewezen. 

Als er informatie ontbreekt, wordt het dossier van de aanvrager als onvolledig beschouwd en wordt de 
abonnementsaanvraag opgeschort. De aanvrager heeft een termijn van 5 kalenderdagen vanaf de verzending van 
het e-mailbericht over het onvolledigheid van het dossier, om de ontbrekende gegevens of stukken te verstrekken. 
Zijn de gegevens tegen dan nog niet bezorgd, wordt de aanvraag automatisch geannuleerd en de plaats toegewezen 
aan de volgende klant op de wachtlijst. Elke gegevenswijziging met betrekking tot het gebruik van een abonnement 
(adreswijziging, vervangwagen) moet onmiddellijk per e-mail worden gemeld aan het Agentschap. 

Alle communicatie verloopt uitsluitend via e-mail.  
Indien de parking in geval van een evenement volledig of gedeeltelijk bezet is, kan de abonnee worden verzocht zijn 
voertuig te verwijderen. parking.brussels verbindt zich ertoe de abonnee ten minste 3 weken vóór het evenement 
te verwittigen. Voertuigen van abonnees kunnen worden verwijderd in geval van overmacht, meer bepaald om 
veiligheidsredenen of indien een voertuig is achtergelaten. 
Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt de abonnee deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud 
en verbindt hij zich ertoe het huishoudelijk reglement van de parking na te leven. 
Het Parkeeragentschap behoudt zich het recht voor om een abonnementsaanvraag te weigeren als de aanvrager 
onjuiste of onvolledige inlichtingen meedeelt. Als er bovendien later foute elementen worden vastgesteld, kan het 
Agentschap onmiddellijk elk abonnement annuleren dat op dat moment nog geldig is. De abonnee kan geen 
aanspraak maken op enige terugbetaling. 
 
De meegedeelde persoonsgegevens worden door medewerkers van het Agentschap verwerkt met inachtneming van 
de voorwaarden van de wet op de privacy. 
Voor het overige kan het privacybeleid van het Agentschap worden geraadpleegd: 
https://parking.brussels/nl/privacybeleid. 
 
  

Betaling 
 

 
Na validatie van uw dossier sturen wij u de betalingsmodaliteiten. 

Zodra parking.brussels die informatie heeft ontvangen, wordt per e-mail een uitnodiging tot betaling via 
overschrijving verstuurd. De aanvrager heeft 5 kalenderdagen om de betaling te verrichten. Is de betaling tegen dan 
nog niet gebeurd, dan wordt de aanvraag automatisch geannuleerd en de plaats toegewezen aan de volgende klant 
op de wachtlijst.  

De vergoeding bedraagt € 150 (incl. btw) per kwartaal. 
Verder wordt voor de badge een waarborg van € 12,50 (incl. btw) gevraagd, die bij inlevering wordt terugbetaald. 
Kwartaalabonnementen worden niet terugbetaald.  

De abonnee wordt per e-mail verwittigd wanneer het abonnement afloopt. De abonnee kan de geldigheidsduur van 
zijn abonnement verlengen door betaling per bankoverschrijving overeenkomstig de bijgevoegde brief.  

Voor een verlenging is het niet nodig het formulier of de voertuigdocumenten terug te sturen. 
 
Indien de betaling niet binnen 5 kalenderdagen wordt uitgevoerd, kan parking.brussels ervan uitgaan dat de abonnee 
zijn abonnement niet wenst te verlengen en zal hij geen toegang meer hebben tot de parking (de badge wordt 
gedeactiveerd). Hij heeft één maand de tijd vanaf de dag dat de kennisgeving per e-mail is verstuurd om de badge 
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terug te sturen. Daarna behoudt parking.brussels zich het recht voor het volledige bedrag van de waarborg in te 
houden. 
 
 
  

Contactgegevens 
 

PARKING.BRUSSELS 
Parkeeragentschap van het Brussels Gewest 

Klantendienst 
 

Antenne Noord-Oost 
Colignonplein 12 te 1030 Schaarbeek 

Geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur uitgezonderd op donderdag; dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur; 
donderdag van 14.00 tot 19.00 uur 

 

Verzending en aflevering – Hoofdzetel van het Agentschap 
Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel 

Geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur 
 

Telefoon: 0800 35 678 (gratis) 
E-mail: myparking@parking.brussels 
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