Beste meneer, mevrouw,
U wilt een abonnement voor de parkeergarage in Etten-Leur aanvragen. In dit aanvraagformulier staat
informatie over de verschillende abonnementen van de parkeergarage in het centrum van Etten-Leur.
Invullen en verzenden
We vragen u dit aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens kunt u dit formulier per mail
verzenden aan etten-leur@parkeerbeheer.nl. U kunt het formulier ook per post verzenden naar onderstaand
adres:
Parkeer Beheer Roosendaal BV
Postbus 275
4700 AG Roosendaal
Na ontvangst nemen we uw aanvraag in behandeling. Binnen twee weken na ontvangst krijgt u van ons bericht.
Vragen over abonnement
Heeft u vragen over het aanvragen, wijzigen, verlengen of opzeggen van uw abonnement?
Stuur dan een email naar etten-leur@parkeerbeheer.nl.
Vragen over parkeerbeleid
Heeft u vragen over het beleid van de parkeergarage Etten-Leur? Neem dan contact op met de gemeente
Etten-Leur. Dit kan via 14 076 of u kunt een mail sturen via de link op de website www.etten-leur.nl.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Etten-Leur

Gebruikersgegevens abonnementhouder
Voorletters en naam:

____________________________________________________ M / V

Adres:

_____________________________________________________________

Postcode:

___________________

Woonplaats: __________________________

Telefoonnummer:

___________________

Kenteken: ______________________________

Mailadres factuur:

_____________________________________________________________

Factuurgegevens (indien afwijkend van gebruikersgegevens)
Tenaamstelling factuur:

_____________________________________________________ M / V

Naam contactpersoon:

____________________________________________________________

Factuuradres:

_____________________________________________________________

Postcode:

___________________

Telefoonnummer:

__________________________________________________________

Mailadres factuur:

_____________________________________________________________

Woonplaats: __________________________

Gewenst type abonnement

 24 uurs abonnement
 Winkeltijdenabonnement
 Kantoortijdenabonnement
 Avond-, nacht- en weekendabonnement
Betalen per

 Kwartaal
 Half jaar
 Jaar

(januari, april, juli, oktober)
(januari, juli)
(januari)

Gewenste aanvangsdatum abonnement
(maand waarin het abonnement aanvangt wordt volledig gefactureerd)
__________________________________________

U kunt uw parkeerabonnement op ieder gewenste moment laten ingaan. We factureren dan eerst het
deelbedrag en vervolgens op de vaste momenten.
Voorbeeld:

Uw parkeerabonnement start op 1 februari en u wilt per kwartaal betalen. U ontvangt dan
eerst een factuur voor de maanden februari en maart. Vanaf april ontvangt u vervolgens een
factuur voor een volledig kwartaal. Vanaf dat moment ontvangt u in de vaste maanden de
factuur.

Voorwaarden en spelregels
Na het verstrijken van de overeengekomen abonnementsduur wordt het abonnement wederzijds stilzwijgend
met dezelfde abonnementsduur verlengd; beide partijen zijn gerechtigd het abonnement schriftelijk op te
zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn en tegen het einde van de overeengekomen
c.q. verlengde periode.
Tijdens de overeengekomen abonnementsduur of na afloop daarvan wordt, ook bij een stilzwijgende
verlenging, de abonnementsprijs aangepast volgens de algemene voorwaarden parkeergarage Centrum EttenLeur.
Het abonnement is niet overdraagbaar en uitsluitend geldig voor het hierboven vermeld voertuig.
Wijzigingen tijdens de huurperiode m.b.t. de gebruikers- of factuurgegevens dienen schriftelijk aan Gemeente
Etten-Leur te worden doorgegeven. U kunt hiervoor het mailadres etten-leur@parkeerbeheer.nl gebruiken.
Op deze stallingovereenkomst zijn van toepassing: de “ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ
STALLINGS-OVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS”. De abonnementhouder verklaart deze
voorwaarden en bovengenoemde abonnementspas te hebben ontvangen. Indien deze overeenkomst strijdig is
met de Algemene Voorwaarden voor abonnementhouders, prevaleert deze overeenkomst.
De beheerder doet haar uiterste best u ongestoord gebruik te laten maken van de aan u ter beschikking
gestelde stallingsplaats. Mocht zich een storing of ander probleem voordoen dan kunt u dit melden via de
intercom. U kunt de meldkamer bereiken via 0165-560275, deze is 24/7 bereikbaar.
De abonnementsprijs kan gedurende de abonnementsduur worden verhoogd volgens de algemene
voorwaarden parkeergarage Centrum Etten-Leur.

Handtekening abonnementsaanvrager:

Plaats:______________ Datum: ___________

Type abonnementen en kosten
24 uurs abonnement
Onbeperkt parkeren op alle dagen van de week.
Winkeltijdenabonnement
Parkeren van 07:30 uur tot 20:30 uur op alle werkdagen inclusief zaterdagen en koopzondagen. Ook parkeren
gedurende de koopavond tot 22:00 uur.
Kantoortijdenabonnement
Parkeren van 07:30 uur tot 19:00 uur op maandag tot en met vrijdag.
Avond-, nacht- en weekendabonnement
Parkeren van 18:30 uur tot 09:00 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.
Parkeren van 22:00 uur tot 09:00 uur op koopavonden.
Onbeperkt parkeren op zondagen met uitzondering van koopzondagen.

Prijzentabel abonnementen parkeergarage Centrum Etten-Leur
Prijs inclusief BTW 2018
Type abonnement
jaar

half jaar

kwartaal

24 uurs abonnement

€ 750,00

€ 375,00

€ 187,50

Winkeltijdenabonnement

€ 400,00

€ 200,00

€ 100,00

Kantoortijdenabonnement

€ 300,00

€ 150,00

€ 75,00

Avond-, nacht- en weekendabonnement

€ 245,00

€ 122,50

€ 61,25

Parkeren buiten venstertijden
Betreedt u de parkeergarage buiten de venstertijden van uw gekozen abonnement dan worden de normale
parkeerkosten in rekening gebracht.
€ 1,60 per uur
€ 5,00 per dag
Verlies of diefstal abonnementskaart
Bij vervanging van de abonnementskaart door verlies of diefstal worden kosten in rekening gebracht. De kosten
bedragen €30,00 per abonnementskaart.

Informatie parkeergarage voor abonnementshouders
Openingstijden (tijden waarop een beheerder aanwezig is):
Maandag t/m zaterdag
: 07:30 - 24:00 uur.
Koopzondag
: 09:30 - 20:30 uur.
Overige zondagen
: 09:30 - 18:30 uur.
Met een abonnement kunnen abonnementhouders ook buiten de normale openingstijden de garage in- en
uitrijden. U dient bij de parkeerbewegingen te allen tijde de abonnementskaart (pas) bij u te hebben, de
aanwezige kentekenherkenning is uitsluitend bedoeld als toegevoegde service. Het parkeerabonnement wordt
op naam uitgegeven en is niet overdraagbaar aan derden.
Tarieven en betaling (zie het abonnementsprijzenoverzicht)
Het tarief is afhankelijk van het gekozen abonnement. De bedragen in het prijzenoverzicht zijn inclusief 21%
BTW. Bij verlies van het abonnement kan de houder tegen betaling van €30,00 een nieuwe kaart krijgen. Het
verloren abonnement wordt in dat geval geblokkeerd.
Hoe vraagt u een abonnement aan?
Een parkeerabonnement kunt u aanvragen door dit aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en
te versturen aan etten-leur@parkeerbeheer.nl.
Geldigheidsduur en opzegging
Een parkeerabonnement wordt voor een periode van minimaal 3 maanden verstrekt. U kunt het abonnement
per maand schriftelijk opzeggen, nadat de eerste contracttermijn is verstreken en met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand of langer. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand na opzegging.
Indien u minimaal 1 maand van te voren geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen wordt uw abonnement
automatisch verlengd met de overeengekomen periode. Er vindt geen restitutie plaats van gefactureerde
bedragen.
In- en uitrijden van de garage tijdens openingstijden:
1. Stop het voertuig op het moment dat het voorste portier zich naast de kaartterminal bevindt. De
kentekencamera leest het kenteken, indien goed gelezen zal de slagboom open gaan. Mocht dit niet
het geval zijn dient u de abonnementskaart aan te bieden (vlak tegen de ronde abonnementlezer
(rechtsonder op het grijze deel van de kaartterminal) aan houden).
2. Wacht tot de slagboom geheel is geopend en rijd dan de garage in of uit.
3. Indien de slagboom reeds open stond of er andere problemen zijn neemt u contact op met de
parkeerbeheerder via de help-knop onder het klepje op de kaartterminal.
Inrijden van de garage ná openingstijden:
1. Stop het voertuig op het moment dat het voorste portier zich naast de kaartterminal bevindt. De
kentekencamera leest het kenteken, indien goed gelezen zal de roldeur automatisch open gaan. Mocht
dit niet het geval zijn dient u de abonnementskaart aan te bieden (vlak tegen de ronde
abonnementlezer aan houden).
2. Wacht tot het rode stoplicht is gedoofd en de roldeur is geopend, vervolgens kunt u onder de
openstaande slagboom door de garage in rijden.
Uitrijden van de garage ná openingstijden:
1. Het uitrijden werkt hetzelfde als tijdens openingstijden alleen dient u te wachten met uitrijden tot
zowel de slagboom als de roldeur zijn geopend.

Gebruik van het abonnement en anti-passback
De overeenkomst wordt aangegaan voor het parkeren met één voertuig. U dient op te geven van welk voertuig
u gebruik gaat maken gedurende het verblijf in de garage. Parkeren met een ander voertuig is toegestaan maar
alleen indien u buiten de garage van voertuig wisselt. Een blijvende wijziging van het voertuig waarmee
geparkeerd wordt dient te worden doorgegeven. U kunt een mail sturen naar etten-leur@parkeerbeheer.nl.
De apparatuur is zodanig geprogrammeerd dat het abonnement na het inrijden alleen bruikbaar is voor het
uitrijden en andersom. Gebruikt u daarom bij elke keer dat u in- en uitrijdt uw abonnement. U kunt met uw
abonnement nooit tweemaal achtereen dezelfde handeling verrichten, zoals tweemaal uitrijden.
Vragen, storingen of wijzigingen
U zult de beheerder niet in de loge aantreffen i.v.m. werkzaamheden elders in de garage zoals controles,
onderhoud en schoonmaak. Wanneer u assistentie nodig heeft kunt u een oproep doen door op de help knop
(intercom) te drukken die op alle stations van de parkeerapparatuur aanwezig is. De knop is afgeschermd door
een klepje. U krijgt dan een medewerker van meldkamer aan de telefoon (24/7 bereikbaar). U wordt dan
geassisteerd.

