CAMPUSREGLEMENT TECHNOLOGIECAMPUS GENT 2019-2020
Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle terreinen van de Technologiecampus
Gent van Odisee Hogeschool (Gebroeders De Smetstraat, Guldenvliesstraat,
Bargiekaai).
Algemene bepalingen
1. De Technologiecampus is privaat terrein, enkel toegankelijk voor studenten,
personeel en bezoekers.
2. Door het betreden van de campus aanvaardt de gebruiker dit reglement.
3. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor de toegang te
ontzeggen aan personen die vreemd zijn aan de campus.
4. Op de campus kan geen reclame worden gemaakt voor goederen of
diensten, noch kunnen goederen te koop of ter verhuring worden aangeboden
zonder expliciete toestemming van de directie.
5. Op de campus is het algemeen verkeersreglement van toepassing.
Daarnaast moet de gebruiker zich schikken naar de aanduidingen op het
terrein aangebracht, evenals naar de eventuele mondelinge aanwijzingen van
de vertegenwoordigers van de directie.
6. Op de campus is de maximum toegelaten snelheid voor alle gebruikers 10
km per uur.
7. Parkeren is enkel toegestaan op de aangeduide plaatsen en dit voor de duur
van het bezoek aan de campus (maximum 16u).
8. De gebruiker zal het verkeer op de campus niet hinderen en de veiligheid
van de andere bestuurders en voetgangers niet in het gedrang brengen. De
doorgang voor de hulpdiensten en andere diensten moet altijd gevrijwaard
blijven.
9. Voorbehouden parkeerplaatsen mogen enkel gebruikt worden volgens de
bestemming die daaraan door de directie is gegeven.
10. De gebruiker zal geen goederen of afval achterlaten op de campus.
11. Buiten de vermelde openingsuren, kan de toegang tot de campus
afgesloten worden. Achtergelaten voertuigen kunnen pas bij de volgende
opening opgehaald worden.
12. Uitzonderingen op voorgaande artikelen kunnen enkel mits voorafgaande
en schriftelijke toestemming van de directeur van de Technologiecampus.
Maatregelen in functie van de goede orde en veiligheid
13. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan de directie om, op zijn
kosten en risico, zijn voertuig te (laten) verplaatsen binnen de inrichting en/of
het voertuig vast te zetten bv. met een wielklem, in geval het voertuig dit
reglement overtreedt, het de veiligheid in het gedrang brengt of het de noden
van de campus hindert. De kosten voor het laten verplaatsen en/of vastzetten
van een voertuig zijn ten laste van de gebruiker (zie ook addenda 1 & 2). Het
vrijgeven van deze voertuigen gebeurt op verzoek bij de technische dienst,
gedurende de openingsuren daarvan.
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14. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan de directie om zijn
voertuig zo lang als nodig te verhinderen de parking te verlaten indien het
voertuig betrokken is in een ongeval teneinde de nodige vaststellingen te
kunnen doen.
15. Fietsen mogen enkel achtergelaten worden in de voorziene
fietsenstallingen of op de voorziene parkeervakken. Jouw fiets kan
weggehaald worden (een eventueel fietsslot zal daarbij doorgeknipt worden)
of geklemd worden met een slot aangebracht door de medewerkers van de
campus.
Het vrijgeven van de fiets gebeurt op verzoek aan de receptie op de voorziene
openingstijden. De directie kan daarbij niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele schade aan fiets of slot.
Fietswrakken en fietsen zonder fietsslot kunnen verwijderd worden.
Fietsen die er verwaarloost of achtergelaten uit zien, labelen we. Na twee
weken halen we de fietsen op waar het label nog aanhangt. Merk je zelf een
zwerf- of weesfiets op? Meld het ons via receptie.gent@odisee.be

Privacy
16. De gebruiker is zich ervan bewust dat op de campus camera’s aanwezig
zijn, met inachtneming van de bepalingen uit de wet tot regeling van de
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007, waarmee
beelden worden gemaakt om (1) bewijzen te verzamelen van overlast of van
feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en (2) om daders,
verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te
identificeren. De registratie gebeurt conform de wet bescherming
persoonsgegevens van 8 december 1992.
Aansprakelijkheid
De dienstverlening van de campus is uitsluitend beperkt tot het inrichten en
ter beschikking stellen van parkeerplaatsen. De campus is geen bewaarnemer
van de geparkeerde voertuigen en neemt geen enkele verplichting van
bewaking of toezicht op zich. De directie is er dan ook niet toe gehouden enige
aansprakelijkheid te aanvaarden voor ongevallen, diefstal of beschadiging van
geparkeerde voertuigen.
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan derden,
aan vertegenwoordigers van de campus of aan de campusinfrastructuur zelf
tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de campus. Eventuele schade zal
verhaald worden op basis van een schadebestek + administratieve kosten.
Overige bepalingen
Dit campusreglement en de uitvoering ervan wordt beheerst door het Belgisch
recht. Uitsluitend de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen voortvloeiend uit de toepassing van dit
campusreglement.
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Alle schriftelijke mededelingen, ingebrekestellingen inbegrepen, voortvloeiend
uit of verband houdend met dit reglement dienen te worden gezonden naar:
Directeur Technologiecampus, Odisee, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000
Gent.
Sylvie De Muynck
Campusbeheerder Technologiecampus Gent
Gent, feb 2020
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Addendum 1: procedure immobiliseren van een voertuig
Indien een voertuig op de campus geparkeerd wordt en daarbij bij herhaling
dit reglement overtreedt, kan de directie beslissen het betreffende voertuig te
immobiliseren met behulp van een wielklem.
Vóór het aanbrengen van een wielklem controleert de vertegenwoordiger van
de campusdirectie het voertuig op eventuele bestaande schade. Door deze
vertegenwoordiger worden foto’s van het voertuig gemaakt, waarop ten
minste de kentekenplaat op leesbare wijze, alle zichtbare bestaande schade
aan het voertuig en het wiel waaraan de wielklem zal worden aangebracht
zichtbaar zijn.
De wielklem wordt vervolgens aangebracht.
Indien de eigenaar van het voertuig ter plaatse komt en het voertuig verplaatst
voordat de wielklem is aangebracht, wordt de procedure stopgezet.
Nadat de wielklem is aangebracht, wordt door de controleur een bericht
nagelaten achter de ruitenwisser, met hierop informatie voor de eigenaar over
het laten verwijderen van de wielklem.
Een aangebrachte wielklem wordt op verzoek en tijdens de openingsuren van
de technische dienst verwijderd mits legitimatie van de eigenaar. Hierbij zal
een administratieve kost aangerekend worden van €25. Bij betaling hiervan zal
een ontvangstbewijs afgeleverd worden. De eigenaar kan bij die gelegenheid
eventuele nieuwe schade aan het voertuig melden per mail t.a.v. de
campusdirectie (receptie.gent@odisee.be)(dit houdt geen erkenning in van
aansprakelijkheid van de directie voor deze schade).
Addendum 2: procedure verplaatsen van een voertuig
Indien een voertuig op de campus geparkeerd wordt en daarbij de normale
werking van de campus of de veiligheid in het gedrang brengt, kan de directie
beslissen het voertuig te verplaatsen of te laten wegslepen.
Door de vertegenwoordiger van de campusdirectie worden foto’s van het
voertuig gemaakt, waarop ten minste de kentekenplaat op leesbare wijze, alle
zichtbare bestaande schade aan het voertuig en de juiste positie van het
voertuig zichtbaar zijn.
Hierna wordt het voertuig verplaatst naar een positie waar het geen hinder
meer vormt.
Indien de verplaatsing het gevolg was van een overtreding van het
campusreglement, kan de directie beslissen het betreffende voertuig verder te
immobiliseren met behulp van een wielklem (zie procedure hierboven). In dat
geval zullen alle kosten veroorzaakt door de verplaatsing aangerekend worden
aan de eigenaar (verhoogd met een administratieve kost van €25).
Wanneer in een dergelijk geval de eigenaar van het voertuig ter plaatse komt
vooraleer de wagen verplaatst en geïmmobiliseerd is, zullen nog steeds alle
veroorzaakte kosten (bv. naar aanleiding van het oproepen van een externe
firma voor de verplaatsing) verhaald worden op de eigenaar van het voertuig.
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