
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Parkeerbudget parking Blauwe Boulevard 

 

 

Privacy 

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in 

het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor 

de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. 

Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden 

in de privacyverklaring 

Artikel 1.  
Het parkeerbudget parking Blauwe Boulevard is een actie van het stadsbestuur van 
Hasselt om de Hasselaren kennis te laten maken met de ondergrondse parking Blauwe 
Boulevard die is gelegen aan de Slachthuiskaai te Hasselt. 
 
Artikel 2.  
Elke inwoner van Hasselt die meerderjarig is of wordt tijdens de looptijd van de actie 
(tot en met 31 augustus 2021) heeft recht op een parkeerbudget parking Blauwe 
Boulevard ter waarde van €15. 
 
Artikel 3.  
Het parkeerbudget is enkel bruikbaar in de ondergrondse parking Blauwe Boulevard en 
dit enkel tijdens de periode waarbinnen deze actie loopt. 
 
Artikel 4.  
Het parkeerbudget kan aangevraagd worden tot en met 15 juli 2021 en is te gebruiken 
tot en met 31 augustus 2021. Als de actie afgelopen is, vervalt het restbudget. 
 
Artikel 5.  
Elk parkeerbudget heeft een unieke identificatiecode die vervat zit in de QR-code. 
 
Artikel 6.  
Het parkeerbudget parking Blauwe Boulevard kan enkel gebruikt worden door de 
aanvrager. Het is niet toegelaten om dit parkeerbudget te verkopen aan derden. 
 
Artikel 7. Het parkeerbudget kan aangevraagd worden op 
www.hasselt.be/parkeerbudget. Na opgave van persoonsgegevens en mailadres wordt 
een mail verstuurd met daarin een persoonlijke QR-code die meteen ook het 
betaalmiddel is van dit parkeerbudget. Hasselaren die geen toegang hebben tot het 
internet of die niet vertrouwd zijn met mails kunnen hun parkeerbudget aanvragen via 
het klantencontactcenter van de stad dat te bereiken is op 011/23.90.00. 
 
Artikel 8. Het parkeerbudget wordt toegekend onder de vorm van een QR-code. De 
houder van een parkeerbudget kan betalen door deze QR-code aan te dienen aan de 
betaalautomaat, na inbreng van het parkeerticket. Bij het aandienen van een QR-code 
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in functie van betaling wordt er een bedrag van het toegewezen parkeerbudget afgeboekt. Indien het 
parkeerbudget is opgebruikt en er nog een te betalen saldo is voor het gebruik van parking Blauwe 
Boulevard moet dit saldo met een ander betaalmiddel worden voldaan. 
 
Artikel 9. Het intern reglement van parking Blauwe Boulevard is van toepassing voor alle personen 
die de ondergrondse parking betreden en dus ook voor de personen die gebruik maken van dit 
parkeerbudget. 
 
Artikel 10. Stad Hasselt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of 
diensten die werden geleverd, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in 
de artikelen 1649 bis-octies van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 11. Gebruikers die de voorwaarden voor het gebruik van het parkeerbudget schenden, 
kunnen uitgesloten worden van verder gebruik van het parkeerbudget. In geval van betwistingen of 
discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en 
schepenen een gemotiveerde beslissing. Bij verdere betwistingen zijn enkel de rechtbanken van 
Hasselt bevoegd. 
 
Artikel 12. Deze actie treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door het Directiecomité van het 
AGB Stadsontwikkeling. Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website 
www.hasselt.be 
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