
  

Tariefreglement parking 
Blauwe Boulevard Hasselt  

 
 

 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing voor het gebruik van de parkeergarage ‘parking Blauwe Boulevard’, 
gelegen op de Gelatineboulevard te Hasselt en wordt van kracht op 1 juli 2020. Dit reglement vervangt 
het tariefreglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 maart 2020. 
 
 
Artikel 2. Begripsomschrijvingen  
In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

• Parking Blauwe Boulevard: de parkeergarage gelegen op de Gelatineboulevard te Hasselt. Verder 
ook kortweg ‘parkeergarage’ genoemd. 

• AGB: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt, gevestigd op Limburgplein 1, 3500 
Hasselt met ondernemingsnummer 0864.952.958 

• Rotatieparkeren: het parkeren van een voertuig in de parkeergarage voor een beperkte tijdsduur 
na het nemen van een parkeerticket. 

• Parkeerabonnement: een toelating om gedurende een bepaalde periode te parkeren in de 
parkeergarage overeenkomstig de voorziene modaliteiten: 
- Bewonersabonnement: Dit is een abonnementsformule die de houder van het abonnement 

recht geeft om ten allen tijde te parkeren in de parkeergarage, 7 dagen op 7, 24 uur per dag. 
- Werknemersabonnement: Dit is een abonnementsformule die de houder van het 

abonnement recht geeft om te parkeren van maandag tot en met vrijdag, telkens van 6u00 tot 
19u30. 

- Werknemersabonnement 24/7: Dit is een abonnementsformule die de houder van het 
abonnement recht geeft om ten allen tijde te parkeren in de parkeergarage, 7 dagen op 7, 24 
uur per dag. 

• 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. 

• Parkeervoucher: ticket waarop een bepaalde geldwaarde is gecodeerd, te gebruiken aan de 
betaalautomaat. 

• Tarief: Het bedrag van de vergoeding dat betaald dient te worden voor het gebruik van de 
parkeergarage. In dit bedrag is de BTW inbegrepen in zoverre deze dienstverlening onderworpen 
is aan de BTW plicht. 

• Exploitant: De exploitant is de verantwoordelijke uitbater van de parkeergarage. Het AGB heeft 
Apcoa Parking Belgium NV, gevestigd te Terbekehofdreef 64, 2610 Wilrijk met 
ondernemingsnummer 0433.872.288 aangesteld als exploitant voor de parkeergarage. 

• Weekdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
 
Artikel 3. Tarieven  

• Rotatieparkeren. Voor rotatieparkeren geldt een tarief van € 1,50 per uur. Dit tarief is geldig op 
weekdagen, tijdens het weekend en ook tijdens feestdagen en dit 24 uur per dag. Het voormelde 
uurtarief is ondeelbaar.  



• Dagparkeren. Indien langer dan 6 uur maar minder dan 24 uur onafgebroken wordt geparkeerd, is 
de gebruiker een tarief dagparkeren van € 10 verschuldigd. Dit dagtarief vervangt dan het tarief 
rotatieparkeren.  

• Bewonersabonnementen. De prijs voor een bewonersabonnement bedraagt € 100 per maand.  
In het kader van een stadsbreed mobiliteits- en parkeerbeleid worden bewonersabonnementen 
enkel te koop aangeboden aan mensen die gedomicilieerd zijn binnen de Groene Boulevard en in 
Heilig Hart-wijk.  
- Daarbij wordt de zone binnen de Groene Boulevard vastgelegd in volgende opsomming van 

straten: Aldestraat, Badderijstraat, Bonnefantenstraat, Botermarkt, Capucienenplein, 
Capucienenstraat, Cellebroedersstraat, De Schiervellaan, Demerstraat, Diesterstraat, Dokter 
Willemsstraat, Dorpsstraat, Fruitmarkt, Gasthuisstraat, Groenplein, Grote Markt, Guffenslaan, 
Guido Gezellestraat, Havermarkt, Hemelrijk, Hoogstraat, Isabellastraat, Jeanne 
Moermansstraat, Jeneverplein, Kapelstraat, Kattegatstraat, Kleine Ridderstraat, Kolfstraat, 
Kolonel Dusartplein, Koning Albertstraat, Kortstraat, Leopoldplein, Limburgplein, 
Lombaardstraat, Maagdendries, Maastrichterstraat, Martelarenlaan, Mechtildis De 
Lechyplein, Meldertstraat, Minderbroedersstraat, Molenpoort, Onze-Lieve-Vrouwstraat, 
Paardsdemerstraat, Persoonstraat, Raamstraat, Ridder Portmansstraat, Ridderstraat, 
Sacristiesteeg, Schrijnwerkersstraat, Sint-Jozefsstraat, Thonissenlaan, Torenplein, 
Ursulinenhof, Vismarkt, Walputstraat, Witte Nonnenstraat, Zuivelmarkt en Zwanestraat. 

- De Heilig Hart-wijk omvat volgende straten: Alverbergstraat, Ankerpad, Anne Ruttenstraat, 
Armand Hertzstraat, Blijde-Inkomststraat, Breestraat, Breughellaan, Broekermolenplein, 
Burgemeester Bollenstraat, Dokter Nolenslaan, Eeuwfeeststraat, Excelsiorlaan, 
Gazometerstraat, Gelatineboulevard, Goudsbloemstraat, Haarbemdenstraat, Heilig-Hartplein, 
Hekkelaarstraat, Herkenrodesingel, Hoogvonderstraat, Jordaenslaan, Kanaalpad, Koningin 
Astridlaan, Korte Breestraat, Kuringersteenweg, Lazarijstraat, Manteliusstraat, Matrozenpad, 
Melkvoetstraat, Mouterijstraat, Nicolaas Theelenstraat, Oude Kuringerbaan, Palmstraat, 
Panoramastraat, Plantenstraat, Prinsenstraat, Rozenstraat, Rubenslaan, Schipperspad, 
Slachthuiskaai, Sportstraat, Stokerijstraat, Tenierslaan, Van Dijcklaan, Van Eycklaan en 
Vrijwilligersplein. 

Het Directiecomité van het AGB krijgt de bevoegdheid om binnen het geheel van de exploitatie 
het aantal bewonersabonnementen dat wordt aangeboden te beperken. 
Bewonersabonnementen zijn te verkrijgen via de online shop, te bereiken via de website van de 
stad, of via het snelloket van stadskantoor ’t Scheep. 

• Werknemersabonnementen. De prijs voor een werknemersabonnement bedraagt € 50 per 
maand.  
Een werknemersabonnement kan enkel aangekocht worden voor en door werknemers wiens  
werkgever gevestigd is binnen de Grote Ring van Hasselt.  
Het Directiecomité van het AGB krijgt de bevoegdheid om binnen het geheel van de exploitatie 
het aantal werknemersabonnementen dat wordt aangeboden te beperken. 
Werknemersabonnementen zijn te verkrijgen via de online shop, te bereiken via de website van 
de stad, of via het snelloket van stadskantoor ‘t Scheep. 

• Werknemersabonnement 24/7. De prijs voor een ‘werknemersabonnement 24/7’ bedraagt € 
181,50 per maand. Deze abonnementsvorm is strikt voorbehouden voor ondernemingen. Er 
kunnen meerdere voertuigen op basis van hun nummerplaat gekoppeld worden aan een 
‘werknemersabonnement 24/7’. Per abonnement kan slechts 1 van de opgegeven voertuigen 
tegelijkertijd de parking betreden als abonnementhouder.  
In het kader van een stadsbreed mobiliteits- en parkeerbeleid worden 
‘werknemersabonnementen 24/7’ enkel te koop aangeboden aan ondernemingen met 
vestigingsplaats of aantoonbare activiteit binnen de Grote Ring (Herkenrodesingel, Gouverneur 
Verwilghensingel, Gouverneur Roppesingel, Prins-Bisschopssingel, Boerenkrijgsingel en Hendrik 
Van Veldekesingel). 



Het Directiecomité van het AGB krijgt de bevoegdheid om binnen het geheel van de exploitatie 
het aantal ‘werknemersabonnementen 24/7’ dat wordt aangeboden te beperken. 
‘Werknemersabonnementen 24/7’ zijn te verkrijgen via de online shop, te bereiken via de website 
van de stad, of via het snelloket van stadskantoor ’t Scheep.  

• Vrijgestelde periodes.  
Indien een gebruiker van de parkeergarage zijn ticket valideert aan een betaalautomaat heeft hij 
15 minuten de tijd om de parkeergarage te verlaten. Indien de wagen de parkeergarage niet heeft 
verlaten binnen die tijdsspanne begint een nieuwe parkeerduur te lopen. In geval van grote drukte 
waardoor de gebruiker niet in de mogelijkheid verkeert om de parkeergarage binnen deze 
tijdsspanne te verlaten kan deze periode door de exploitant worden uitgebreid. 
Elk voertuig dat de parkeergarage betreedt en die opnieuw verlaat binnen een tijdsspanne van 10 
minuten is geen vergoeding verschuldigd. Indien een voertuig meer dan eens per dag de 
parkeergarage betreedt en opnieuw verlaat binnen een tijdsspanne van 10 minuten wordt een 
tarief van 1 uur parkeren aangerekend. 

• Parkeervouchers. Er worden parkeervouchers te koop aangeboden. Met deze vouchers kunnen 
gebruikers die parkeren binnen de tarieven ‘rotatieparkeren’ en ‘dagparkeren’ een deel van hun 
parkeerkost vergoeden. Bij aankoop van grote volumes van vouchers (meer dan € 1.000 
aankoopwaarde BTW in) wordt een korting van 10% gehanteerd.  

• Kortingstarieven 
Het Directiecomité van het AGB krijgt de bevoegdheid om  

- wegens veiligheidsredenen of omwille van uitzonderlijke evenementen (dit laatste met een 
maximum van 10 dagen per kalenderjaar) het tarief rotatieparkeren tijdelijk aan te passen 
voor alle bezoekers of voor bepaalde doelgroepen.  

- omwille van promotionele doeleinden tijdelijk of voor welbepaalde doelgroepen een 
kortingstarief voor werknemersabonnementen en bewonersabonnementen in te stellen, dit 
telkens met een maximumduur van 3 maanden.  

- met derden een overeenkomst af te sluiten waardoor de vergoeding die deze derden aan de 
het AGB betalen het gebruik van de parkeergarage tijdelijk kosteloos maakt voor mensen die 
parkeren binnen formule rotatieparkeren en dagparkeren. In dergelijk geval is er geen 
tegemoetkoming verschuldigd aan abonnementhouders. 

 
 

Artikel 4. Tarief verloren parkeerticket of abonnementskaart.  
In geval van verlies van het parkeerticket kan de gebruiker terugvallen op het systeem met registratie 
door middel van camera’s met nummerplaatherkenning aan in- en uitritten waardoor de 
verschuldigde kost aangerekend worden aan de betaalterminal bij de slagbomen aan de uitgang. 
Indien de gebruiker toch met cash geld wenst te betalen kan men ook kosteloos een nieuw 
parkeerticket opvragen bij de parkeerwachter aan de balie tijdens openingsuren.  
In geval van verlies of andere reden tot vervanging van de abonnementskaart die niet te wijten is aan 
de exploitant kan men tijdelijk terugvallen op de registratie door middel van camera’s met 
nummerplaatherkenning aan in- en uitritten. Indien de gebruiker een nieuwe abonnementskaart wil 
aanvragen zal daartoe een kost van € 20 worden aangerekend door de exploitant.  
 
 
Artikel 5. Geschillen 
Voor alle geschillen in verband met huidig reglement zijn de Belgische rechtbanken bevoegd, in het 

bijzonder de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. 

 


