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Voorwaarden abonnementen parkeergarages Arendshof en Basiliek 
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 19 december 2022 
 
 
Artikel 1 Soorten abonnementen 
Door of namens de gemeente Oosterhout worden de volgende typen abonnementen 
uitgegeven voor de parkeergarages Arendshof en Basiliek: 

• Kantoorabonnement: geldig op: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur 

• Winkelabonnement: geldig op: maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur, op vrijdag 
t/m 22.00 uur 

• Nachtabonnement: geldig op: maandag t/m zondag van 17.00 tot 10.00 uur 

• 24/7 abonnement: geldig op: maandag t/m zondag, hele dag 
 
Artikel 2 Tarieven abonnementen 
1. De tarieven van de abonnementen worden vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders. 
2. De tarieven van de abonnementen worden jaarlijks aangepast op 1 januari. 
3. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten tot tussentijdse aanpassing van de 

tarieven van de abonnementen.  
 
Artikel 3 Geldigheid abonnementen 
1. Abonnementen zijn alleen geldig tijdens de dagen en uren die benoemd zijn in artikel 1. 

Als het voertuig waarvoor het abonnement is verstrekt, buiten die uren in de parkeer-
garage staat geparkeerd, wordt het reguliere uur- of dagtarief in rekening gebracht.  

2. Abonnementen zijn alleen geldig voor het voertuig met het kenteken waarvoor het 
abonnement is verleend.  

3. Abonnementen zijn alleen geldig voor de parkeergarage waarvoor deze zijn verstrekt. 
 
Artikel 4 Abonnementsduur 
1. Abonnementen worden verstrekt voor onbepaalde tijd.  
2. Abonnementen kunnen worden opgezegd per 1ste dag van de maand. 
3. Er geldt een opzegtermijn van één maand.  
4. Abonnementen kunnen worden opgezegd door zowel de abonnementhouder als door de 

gemeente Oosterhout (met in achtneming van de opzegtermijn in het voorgaande lid).   
5. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden.  
 
Artikel 5 Gebruik abonnementen 
1. Op het gebruik van de parkeergarages en de abonnementen die daarvoor zijn verstrekt, 

is het ‘reglement parkeergarages Arendshof en Basiliek’ van toepassing. Dat reglement 
wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het college van 
burgemeester en wethouders kan besluiten het reglement tussentijds te wijzigen. 

2. Abonnementen geven geen recht op een vaste parkeerplaats in de parkeergarage. 
3. Abonnementen bieden geen plaatsgarantie. Als de parkeergarage vol is of de 

abonnementhouder om andere redenen geen gebruik kan maken van de parkeergarage 
bestaat geen recht op terugbetaling van het abonnementsgeld of enige andere vorm van 
financiële compensatie van de abonnementhouder.  

 
Artikel 6 Toegangspas 
1. Om toegang te krijgen tot de parkeergarage ontvangt de abonnementhouder een 

toegangspas.  
2. Deze toegangspas mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het parkeren van 

het voertuig met het kenteken waarvoor het abonnement is verleend.  
3. Bij misbruik van de toegangspas is de garagebeheerder bevoegd de toegangspas te 

blokkeren.  
4. Bij verlies of diefstal van de toegangspas dient abonnementhouder hiervan zo snel 

mogelijk melding te doen bij de garagebeheerder. De garagebeheerder zal de 
betreffende toegangspas dan blokkeren.   
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5. Bij verlies of diefstal van de toegangspas, is de garagebeheerder gerechtigd kosten in 

rekening te brengen voor het verstrekken van een nieuwe toegangspas. De kosten voor 
het verstrekken van een nieuwe toegangspas bedragen € 15,- 

6. De toegangspas blijft eigendom van de gemeente en dient ingeleverd te worden bij 
beëindiging van het abonnement.  

 
Artikel 7  Betaling abonnementen  
1. Het abonnementsgeld wordt maandelijks in rekening gebracht. 
2. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via automatische incasso of 

overschrijving.  
3. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling 

van het abonnementsgeld worden het kenteken en de toegangspas (tijdelijk) 
geblokkeerd en kan geen gebruik worden gemaakt van de parkeergarage.  

 
Artikel 8 Overige voorwaarden 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een maximum aantal 

abonnementen per parkeergarage uit te geven. Als het maximum aantal abonnementen 
is bereikt, komen nieuwe aanvragen op een wachtlijst terecht. 

 
Artikel 9  Persoonsgegevens 
1.  Voor zover bij het aanvragen dan wel gebruik van het abonnement persoonsgegevens 

worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze, overeen-
komstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden verwerkt.  

 
Artikel 10 Slotbepalingen 
1. Deze voorwaarden treden in werking op 1 februari 2023. 
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het college van 

burgemeester en wethouders. 


