Algemene voorwaarden parkeervergunning Sittard-Geleen
Geldigheid vignet parkeervergunning
1. Het bij de toekenning van de parkeervergunning ontvangen vignet dient op zodanige
wijze bij de voorruit van het voertuig te zijn aangebracht, dat de voorkant van buiten het
voertuig duidelijk en volledig zichtbaar is. Het kenteken van de geparkeerde auto waarin
het vignet is aangebracht, dient overeen te komen met het(een van de) op het vignet
aangebrachte kenteken(s).
2. De parkeervergunning is alleen geldig voor de parkeerlocatie welke is aangegeven op
het ontvangen vignet.
3. Een parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie.
4. Iedere (zelf) aangebrachte wijziging op het vignet, in welke vorm dan ook, betekent
automatisch dat de parkeervergunning, en daarmee het vignet, zijn geldigheid verliest.
5. Tijdens evenementen op en/of in de omgeving van de parkeerlocatie waarvoor de
parkeervergunning geldig is, kan de parkeervergunning tijdelijk worden ingetrokken. Door
middel van de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl vindt hieromtrent
informatievoorziening plaats.
6. Indien de parkeervergunning tijdelijk is ingetrokken in verband met een evenement, kan
met het vignet gebruik worden gemaakt van een alternatieve parkeerlocatie,
uitgezonderd de parkeerterreinen Tempelplein te Sittard, de Markt te Geleen en de
parkeergarages.
7. Bij verlies/diefstal van het vignet kan de vergunninghouder tijdens de openingstijden
terecht bij de balie Vergunningen van het stadhuis te Geleen (www.sittard-geleen.nl).
Voor het verkrijgen van een nieuw vignet dient een legitimatiebewijs te worden overlegd.
Voor de afgifte van een nieuw vignet wordt € 75,- in rekening gebracht.
Geldigheid parkeervergunning en slagboompas.
8. De bij de toekenning van de parkeervergunning ontvangen slagboompas (indien de
parkeervergunning geldig is voor een slagboomlocatie) dient om de slagbomen te
kunnen openen bij het op- en afrijden van de parkeerlocatie. De slagboompas dient te
allen tijde, ook indien de slagbomen reeds zijn geopend, te worden gebruikt.
9. Indien zich een storing op de slagboomlocatie voordoet, kan middels de
intercominstallatie contact met de beheerder worden opgenomen.
10. Indien de slagboomlocatie niet beschikbaar is, dient het vignet te worden gebruikt om te
kunnen parkeren op een alternatieve parkeerlocatie, uitgezonderd de parkeerterreinen
Tempelplein te Sittard, de Markt te Geleen en de overige parkeergarages.
11. Bij verlies/diefstal van de slagboompas voor de locatie parkeergarage Groenstraat kan
de vergunninghouder tijdens de betreffende openingstijden (www.sittard-geleen.nl)
terecht bij de balie Vergunningen van het stadhuis te Geleen. Voor het verkrijgen van een
nieuwe slagboompas dient een legitimatiebewijs te worden opverlegd. Voor het
aanmaken van een nieuwe slagboompas, wordt een bedrag van € 75,- in rekening
gebracht.
Wijzigen of toevoegen kenteken(s)
12. Voor het wijzigen of toevoegen van één of meerdere kentekens op het vignet kan de
vergunninghouder tijdens de openingstijden terecht bij de balie vergunningen van het
stadhuis te Geleen (www.sittard-geleen.nl). Het oude vignet moet worden ingeleverd.
13. Voor het wijzigen of toevoegen van één of meerdere kentekens/locatie op het vignet
worden kosten in rekening gebracht. Dit bedrag kan alleen worden gepind.

Algemene voorwaarden parkeervergunning Sittard-Geleen

1/2

Verlenging, beëindiging en intrekking parkeervergunning
14. De parkeervergunning wordt, zonder tegenbericht, per 1 januari van het volgende jaar
automatisch verlengd. Daartoe wordt tijdig een nieuw vignet toegezonden.
15. Bij een betalingsachterstand vindt geen automatische verlenging van de
parkeervergunning plaats.
16. Opzegging van de parkeervergunning dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan
het College van Burgemeester en Wethouders.
17. Het/De bij een tussentijds opgezegde parkeervergunning behorende vignet of
slagboompas dient uiterlijk 5 dagen na einddatum van de parkeervergunning te worden
geretourneerd.
18. Indien het vignet/de slagboompas niet binnen 5 dagen na einddatum van de
parkeervergunning is geretourneerd, worden € 75,- kosten in rekening gebracht.
19. Indien op enig moment blijkt dat niet of niet meer wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden voor het verlenen van de parkeervergunning, kan de parkeervergunning per
direct worden ingetrokken. De vergunninghouder wordt hiervan middels een met redenen
omklede brief op de hoogte gesteld.
20. Tussentijdse opzegging of intrekking van de parkeervergunning leidt niet tot restitutie van
parkeergelden.
Inwerkingtreding en citeertitel
21. De eerder vastgestelde Algemene voorwaarden worden ingetrokken met ingang van 1
februari 2014
22. De Algemene Voorwaarden Parkeervergunning Sittard-Geleen 2014 treden in werking op
1 februari 2014
23. Deze Algemene voorwaarden worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden
Parkeervergunning Sittard-Geleen 2014”.
De thans geldende Parkeerverordening 2010 en Verordening parkeerbelastingen 2013 kunt
u bekijken op www.overheid.nl onder ‘lokale wet- en regelgeving’. Wanneer u vragen hebt
kunt u contact opnemen met cluster Dienstverlening, team Vergunningen, tel. 14-046.
Disclaimer:
Bij de samenstelling van deze voorwaarden is de uiterste zorg toegepast. Desondanks kunnen aan deze voorwaarden geen
rechten worden ontleend. De formele grondslag is de thans geldende Parkeerverordening.
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