Regelement Truckparing Vossenberg
Reglement Truckparking Vossenberg Tilburg
• Openingstijden: 24 uur per dag, 365 dagen van het jaar.
• Faciliteiten: sanitaire units, picknickbanken en -tafels en afvalbakken.
• Maximale parkeerduur: 72 uur aaneensluitend.
De Truckparking Vossenberg is alleen toegankelijk voor vrachtwagens (trekkers, bakwagens,
combinaties), met uitzondering van vrachtwagens die gevaarlijke stoffen/goederen (ADR)
vervoeren.
Op het terrein moeten gebruikers/bezoekers zich aan onderstaande regels houden. Door het
betreden van het terrein gaat u akkoord met deze regels.
Algemene bepalingen
1. Het betreden van en het parkeren op Truckparking Vossenberg is op eigen risico.
2. Gemeente Tilburg is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een ongeval, verlies,
diefstal of welke andere oorzaak dan ook en voor op het terrein lek gereden banden.
3. Iedere schade aan het terrein moet direct gemeld worden bij gemeente Tilburg voor het
verlaten van het terrein.
4. Er is cameratoezicht op Truckparking Vossenberg (eigendom en beheer camera's door Vitaal
Vossenberg).
Veiligheidsinstructies voor gebruikers/bezoekers
1. Het is niet toegestaan om opleggers, aanhangers en chassis af te koppelen en/of onbeheerd
op de truckparking achter te laten.
2. Vrachtwagens parkeren binnen de vakken.
3. Als u instructies/aanwijzingen niet direct/correct opvolgt, mag Gemeente Tilburg uw
vrachtwagen (laten) verplaatsen/verwijderen en de kosten hiervan op u verhalen.
4. Op Truckparking Vossenberg gelden dezelfde gedrags- en verkeersregels als op de openbare
weg. U moet dus in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en verkeersborden/signalen hebben
dezelfde betekenis.
5. U mag anderen niet hinderen of in gevaar brengen met uw gedrag.
6. Een stilstaande vrachtwagen moet op de rem staan of op een andere wijze geblokkeerd zijn
om geen gevaar op te leveren voor het overige verkeer.
7. Op Truckparking Vossenberg geldt een alcohol- en drugsverbod.
8. Het is verboden open vuur te maken.
9. Het is verboden om reparaties en onderhoud aan uw vrachtwagen uit te voeren op
Truckparking Vossenberg.
10. Afval hoort in de afvalbakken. Het achterlaten van grof vuil (zoals banden en pallets) en
(klein) chemisch afval (zoals batterijen) is niet toegestaan.
11. Personen die met de chauffeur meerijden moeten zoveel mogelijk in de cabine van de
vrachtwagen blijven. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar de
sanitaire units.
12. Het is niet toegestaan om uw behoefte te doen buiten de sanitaire units.
13. Het is niet toegestaan om meubilair te plaatsen/te gebruiken behalve bij de picknicktafels.
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