WELKOM OP DE
VRACHTWAGENPARKING
WESTLAAN
REGLEMENT

Deze parking is bedoeld om de rij- en rusttijden te respecteren en om er te overnachten. Je kan hier maximum 48 uur parkeren. Vraag een toegangscode aan en hou je aan de
regels hieronder.
Regels in het kort
• Maximum 48 uur parkeren
• Enkel voor vrachtwagens
• Toegangscode nodig
• Officiële nummerplaat en legitimatie nodig
• Laat niets achter, hou de parking proper
• Bij ongeval of schade bel politiezone Grensleie 056 51 01 11
1. Toegangscode
> Enkel voor vrachtwagens
• Een vrachtwagen is een motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg.
• Toegang is enkel toegelaten voor een trekker met oplegger.
> Laden en lossen bedrijventerrein Gullegem-Moorsele
Enkel chauffeurs die een toegangscode hebben, mogen hun vrachtwagen op de parking zetten. De toegangscode is verkrijgbaar bij het bedrijf waar je moet laden of lossen. Dit moet je op
elk moment kunnen aantonen door je vrachtbrief. Enkel bedrijven die op de industriezone Gullegem-Moorsele gevestigd en gemachtigd zijn door de gemeente kunnen je zo’n code geven.
» Vraag de code aan bij het bedrijf waar je moeten laden of lossen
> Dringende onderhouds- en herstellingswerken
Moet je niet laden of lossen op het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele , maar moet je dringende onderhouds- of herstellingswerken uitvoeren aan je vrachtwagen kan je ook toegang
krijgen tot de parking.
» Vraag een toegangscode aan bij de gemeente Wevelgem via telefoon: 056 43 34 00
Geen toegangscode = toegang verboden

2. Gebruik van de parking
De parking is bedoeld om de rij- en rusttijden te respecteren en om er te overnachten.
1. Vrachtwagens mogen maximum 48 uur gebruik maken van de vrachtwagenparking.
2. Parkeer de vrachtwagen binnen de lijnen van het parkeervak. Blokkeer nooit de weg, er moet
altijd vrije doorgang zijn.
3. Enkel vrachtwagens met een officiële nummerplaat worden toegelaten.
4. Gebruikers moeten zich ten allen tijde kunnen legitimeren.
5. Een stilstaande vrachtwagen behoort altijd op de rem te staan of op een andere wijze te zijn
geblokkeerd, zodat het voertuig geen gevaar kan opleveren voor het overige verkeer.
6. Het is verboden om reparaties en onderhoud of schoonmaakwerken aan de vrachtwagens op
de parking uit te voeren (hier valt ook olie verversen etc. onder), andere dan strikt noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken om de vrachtwagenparking te kunnen verlaten.
7. Het is verboden de motor van een stilstaande vrachtwagen langer dan 15 minuten te laten
draaien.
8. De koeling van de koelwagens moet tussen 22 uur en 6 uur altijd uitgeschakeld zijn.
9. Bij een ongeval op de parking contacteer je de politiezone Grensleie op het nummer 056 51
01 11.
10. Laat geen voorwerpen achter op de parking. Doe je dat wel, dan kan de gemeente Wevelgem ze wegnemen.
11. Laat geen afval achter op de parking.
12. Het is verboden om personen of dieren achter te laten in een geparkeerde vrachtwagen.
Dieren moeten altijd aan de leiband zijn bij het betreden van de parking.
13. Op de vrachtwagenparking mag je geen reclame maken voor goederen en diensten. Het
is ook verboden om goederen te koop of te huur aan te bieden. De gemeente kan elke vorm
van reclame wegnemen.
14. Het is verboden om ontplofbare, ontbrandbare of gevaarlijke en/of schadelijke stoffen
op de vrachtwagenparking mee te brengen, behalve dan de motorbrandstof in het daartoe
bestemde brandstofreservoir van de vrachtwagen.

3. Verkeersregels van toepassing op de parking
• Het Belgische verkeersreglement is van kracht op de parking.
• Volg de verkeerstekens en aanduidingen op de borden.
• De maximum toegelaten snelheid is 10 km/u.
4. Gebruik sanitair blok, afvalcontainer en picknickbank
• Laat het toilet en de douche na gebruik net achter.
• Deponeer je afval in de afvalcontainer.
• Laat de picknickbank netjes achter.
5. Camerabewaking
De parking wordt continu bewaakt door camera’s.
6. Aansprakelijkheden
Het parkeren op de parking is geheel op eigen risico.
Aansprakelijkheden gemeente
De gemeente is geen bewaarnemer van de geparkeerde vrachtwagens en zorgt niet voor bewaking of toezicht van de parking en de vrachtwagens. De gemeente is niet aansprakelijk voor:
• ongevallen, diefstal of beschadiging van geparkeerde vrachtwagens
• schade die voortvloeit uit een ongeval, verlies, diefstal, brand, vandalisme, …
• immobilisatie van de vrachtwagen op de parking
Aansprakelijkheden gebruiker
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan derden, aan aangestelden
van de gemeente of aan de parkinginfrastructuur zelf, tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de parking en zal alle daaruit volgende schade vergoeden.
Elke schade of defect moet gemeld worden aan de politie op 056 51 01 11 (politiezone Grensleie)
7. Openingsuren
De parking is elke dag 24 uur op 24 open.
Uitzonderingen
Door onderhoudswerken of overmacht kan de parking tijdelijk gesloten zijn. De slagbomen zijn
dan gesloten.
8. Klachten, toepasselijk recht en bevoegdheid
Op geschillen is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken in Kortrijk.
9. In werking treden reglement
Dit gebruikersreglement is van toepassing op de vrachtwagenparking in de Westlaan. Het treedt
in werking op 1 juli 2019.

