Parkeerreglement Reinier de Graaf
Artikel 1. Werkingsgebied
Artikel 1.1
Dit reglement is van toepassing op de terreinen van Reinier de Graaf.

Artikel 1.2
Dit reglement is vastgesteld door de directie van Reinier de Graaf op 6 november 2017 en geldt voor
onbepaalde tijd. Door betreding van de terreinen aanvaardt de gebruiker dit reglement. In aanvulling op dit
reglement gelden op de terreinen van Reinier de Graaf de verkeersregels en verkeerstekens als bepaald bij de
Wegenverkeerswet.

Artikel 2 Parkeerregels
Artikel 2.1
Reinier de Graaf treedt op als beheerder van de terreinen.

Artikel 2.2
Op de terreinen van Reinier de Graaf geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Artikel 2.3
Definities terreinen (met uitzondering van de delen hiervan die openbare weg zijn), gebruikers en
medewerkers.


Medewerkers: personeel van Reinier de Graaf. In het kader van dit parkeerreglement worden
hieronder mede verstaan PNILLERS, ENILLERS en huurders.

Delft













Parkeerterrein achterzijde: bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.
Parkeergarage: bestemd voor patiënten en bezoekers. Hier zijn tevens alle mindervalide (tevens
spoed) plaatsen gesitueerd.
Logistiek plein: bestemd voor leveranciers voor het laden en lossen van goederen.
Parkeerterrein Dialyse en Radiotherapie: bestemd voor patiënten en bezoekers van de afdelingen
Dialyse en Radiotherapie.
Terrein achter Pharmafilter: bestemd voor onderhoudsbedrijven.
Kiss & Ride zone bij hoofdingang Gasthuis: bestemd voor patiënten en bezoekers die iemand komen
halen of brengen. De maximaal toegestane parkeertijd is 15 minuten.
Spoedparkeerplaatsen bij ingang Spoedpost: is een kort-parkeerplaats bestemd voor patiënten en
bezoekers die met spoed naar het ziekenhuis komen. Zodra het mogelijk is of op aanwijzing van het
beherend personeel dient het voertuig elders geparkeerd te worden.
Fietsenstalling voorzijde: bestemd voor patiënten en bezoekers.
Fietsenstalling achterzijde: bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.
Motorstalling voorzijde: bestemd voor patiënten en bezoekers.
Motorstalling achterzijde: bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.
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Voorburg






Parkeerterrein achterzijde: bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.
Parkeerterrein naast de Hospice: bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.
Parkeerterrein voorzijde: bestemd voor patiënten en bezoekers van Reinier de Graaf.
Fietsenstalling voorzijde: open gedeelte bestemd voor patiënten en bezoekers en afgesloten gedeelte
bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.
Fietsenstalling achterzijde: bestemd voor de medewerkers van Reinier de Graaf.

Ypenburg




Parkeerterrein naast Gezondheidscentrum de Reef: bestemd voor medewerkers van Reinier de Graaf.
Openbaar gemeentelijk parkeerterrein voorzijde: bestemd voor patiënten en bezoekers van
Gezondheidscentrum de Reef.
Fietsenstalling: open gedeelte bestemd voor patiënten en bezoekers en afgesloten gedeelte bestemd
voor de medewerkers.

Naaldwijk



Parkeerterrein: bestemd voor zowel medewerkers als patiënten en bezoekers van Behandel Centrum
Westland.
Fietsenstalling: open gedeelte bestemd voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Artikel 2.4
Op alle terreinen is parkeren uitsluitend toegestaan in de vakken.

Artikel 2.5
Gebruikers van de parkeerterreinen dienen instructies van het beherend personeel op te volgen. Aan
gebruikers die zich niet aan dit reglement houden kan de toegang tot de parkeerterreinen geweigerd worden.
Indien gebruikers zich niet houden aan de verkeersregels en verkeerstekens als bepaald bij de
Wegenverkeerswet zal het beherend personeel in overleg treden met de politie. In voorkomende gevallen zal
de politie de hieruit volgende wettelijk vastgestelde boete opleggen.

Artikel 2.6
Alle soorten (motor) rijwielen en andere voertuigen dienen op de daarvoor bestemde plaats te worden
geparkeerd. Bij het blokkeren van toegangswegen, ingangen of bij parkeren op stoepen, acht Reinier de Graaf
zich gerechtigd om op kosten van de eigenaar het voertuig te verwijderen.

Artikel 3 Parkeertarieven
Artikel 3.1
De parkeergelden kunnen voldaan worden door de parkeerkaart aan te bieden aan een parkeerautomaat.
Betalen kan met de aangegeven munten, bankbiljetten en pin. Na betaling is er 15 minuten vrije uitrijdtijd.

Artikel 3.2
Bij vermissing van de parkeerkaart wordt het dagtarief gehanteerd.

Artikel 3.3
De actuele tarifering staat vermeld op de website en bij de ingang van de parkeergarage of het terrein.
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Artikel 4 Beheer
Artikel 4.1
Het beheer van de parkeergarage en de terreinen wordt uitgevoerd door het Facilitair Bedrijf.

Artikel 4.2
Het beheer bestaat uit:




toezicht houden op de parkeergarage, terreinen, apparatuur en installaties;
het reguleren van verkeersstromen;
aanwijzingen geven op het gebruik van parkeersystemen.

Registratie in de bezoekers parkeergarage vindt plaats conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Algemene verordening gegevensbescherming; het kenteken wordt versleuteld (niet herleidbaar tot de
gekoppelde persoonsgegevens) opgeslagen en wordt verwijderd zodra de parkeerder de faciliteit verlaat.

Artikel 4.3
Medewerkers hebben via hun persoonlijke profiel op intranet (ReinierNet) ook de mogelijkheid om door
middel van kentekenherkenning (en derhalve zonder het gebruik van de toegangspas) het parkeerterrein op te
rijden. Het kenteken is alleen voor beheerders en de medewerker zelf zichtbaar (via ReinierNet) en wordt door
middel van een systeemkoppeling doorgezet naar het parkeermanagementsysteem. Het geregistreerde
kenteken wordt gebruikt voor het automatisch openen van de slagboom bij het op- en afrijden van het
parkeerterrein. Het ingevoerde kenteken wordt, ook door de beheerders, dus uitsluitend gebruikt voor het
parkeren van de auto en niet voor andere doeleinden. Net als bij bezoekers vindt hier registratie plaats
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.
In het geval dat de medewerker geen kenteken registreert, het kenteken niet herkend wordt of de medewerker
met een ander kenteken het parkeerterrein wil oprijden kan de medewerker gebruik blijven maken van de
toegangspas. Bij het inrijden wordt het kenteken geregistreerd en gekoppeld aan de personeelspas. Bij het
afrijden maakt de slagboom gebruik van het geregistreerde kenteken en gaat automatisch open. Na het
uitrijden wordt dit kenteken direct weer verwijderd.
De kentekens in het systeem worden hier dus uitsluitend gebruikt voor het uitrijden van de parkeer faciliteit.

Artikel 4.4
Bij uitdiensttreding wordt de toegang tot het parkeerterrein automatisch geblokkeerd.

Artikel 4.5
Bij storingen of problemen met de apparatuur is de beheerder te bereiken in de beheerdersruimte en/of via de
meldknop aan de slagboomterminals of betaalautomaten (cockpit).

Artikel 4.6
De politie wordt ingeschakeld in geval van:




constateren van agressie, toebrengen van schade en/of diefstal;
bedreigingen van de veiligheid;
andere overwegingen van het beherende personeel zoals o.a. het niet houden aan de verkeersregels
en verkeerstekens als bepaald bij de Wegenverkeerswet.
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Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 5.1
Het parkeren op de terreinen van Reinier de Graaf is voor eigen risico.

Artikel 5.2
Reinier de Graaf is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor schade en/of diefstal, noch voor de veiligheid
op de terreinen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Reinier de Graaf.

Artikel 6 Klachten
Klachten over het parkeerreglement kunt u schriftelijk richten tot de klachtenfunctionaris, Reinier de Graaf,
Postbus 5011, 2600 GA DELFT, telefoon 015-2603060 of via het contactformulier op onze website
(www.reinierdegraaf.nl/patienten/patientenfolders/klachten).
Medewerkers met klachten over het parkeerreglement kunnen gebruik maken van de Algemene
Klachtenregeling (met link naar I-doc) voor medewerkers.
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