
   
 

AANVRAAG VAN EEN P+R-ABONNEMENT 
VOOR PARKING P1 UZ BRUSSEL* ** 

parking.brussels, APCOA en UZ Brussel bundelen hun krachten om pendelaars P+R-abonnementen aan te bieden in 
parking P1 van het UZ Brussel aan de Dikke-Beuklaan 253 in 1090 Jette. 

 
Gegevens van de aanvrager 

Naam - Voornaam: ……………………………………………………… Telefoonnummer (gsm): ………………………………….…….……… 

Adres: ………………………………………………………………..……  E-mail: ……………………………………………………….……….………    
Gegevens van het voertuig 

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

Bij de aanvraag te voegen voorwaarden en documenten 
 
Om van deze gratis dienst gebruik te kunnen maken, moet u: 

- Op meer dan 2 km van de parking werkzaam zijn 
- Pendelaar zijn en in het bezit zijn van een geldige MoBIB-kaart gekoppeld aan een abonnement op naam 

 
Volgende documenten moeten bij dit formulier worden gevoegd: 

- Een kopie van de MoBIB-kaart van uw abonnement op naam 
- Een attest van uw werkgever met vermelding van uw werkplaats (zie bijgevoegd sjabloon) 
- Als u niet de eigenaar bent van het voertuig dat u gebruikt: een kopie van uw huur- of leasingcontract op 

uw naam 
  

Toegang 
 
De parkeerplaats heeft een nummerplaatlezer bij de in- en uitgang en de geregistreerde nummerplaat geeft u 
toegang tot de parking. 

 
 
*Dit formulier moet per e-mail (parkandride@parking.brussels) met de verantwoordingsstukken worden verzonden. 
**Er zijn slechts 50 P+R-plaatsen beschikbaar. Als de parkeerplaats volzet is, wordt uw aanvraag op de wachtlijst geplaatst 
en u zult op de hoogte worden gehouden. Als een parkeerplaats beschikbaar wordt, sturen we u een e-mail om u op de 
hoogte te brengen dat uw abonnement geactiveerd is.  

 
 
 
 
 

 
 
Datum: …………………………………... Handtekening…………………………… 
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Algemene gebruiksvoorwaarden 

Voorwaarde voor de toekenning van een abonnement:  

- Op meer dan 2 km van de parking werkzaam zijn 
- Pendelaar zijn en in het bezit zijn van een geldige MoBIB-kaart gekoppeld aan een abonnement op naam 

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

Als de parkeerplaats volzet is, wordt de aanvraag op de wachtlijst geplaatst. 

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 de 
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, verandering van werkgever, 
vervangwagen) moet onmiddellijk per e-mail worden gemeld aan het Agentschap. 

Alle communicatie verloopt uitsluitend via e-mail.  

Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt de abonnee deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud en verbindt 
hij zich ertoe het ter plaatse uitgehangen 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 op de website van het Agentschap: 
https://parking.brussels/nl/privacybeleid. 

Tarieven en geldigheid 
 

De dienst is gratis. Zodra parking.brussels deze gevraagde gegevens correct heeft ontvangen en als er een parkeerplaats 
beschikbaar is, zal een inschrijvingsbevestiging worden verstuurd per e-mail.  

Het P+R-abonnement geeft toegang tot het "P+R"-vak van parking P1 van het UZ Brussel, maar geeft geen recht op een 
gereserveerde plaats. Als de parkeerplaats volzet is, staat op een bord bij de ingang "volzet" en anders "vrij". De voor P+R-
abonnees gereserveerde plaatsen liggen naast elkaar aan de achterzijde van de parking in drie rijen en zijn duidelijk als zodanig 
aangeduid. Het P+R-abonnement geeft geen gratis toegang tot de rest van de parking. 

Het abonnement is een jaar geldig. 

Indien de gebruiker de parking niet minstens één keer per kwartaal heeft gebruikt, kan parking.brussels oordelen dat de 
abonnee zijn abonnement niet wenst te verlengen en zal hij geen toegang meer hebben tot de parking. 

De abonnee wordt per e-mail verwittigd wanneer het abonnement afloopt en zal worden uitgenodigd om het te vernieuwen. 
  

Contact 
 

PARKING.BRUSSELS 
Parkeeragentschap van het Brussels Gewest 

Klantendienst 
 

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: parkandride@parking.brussels  
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