
Intern Reglement en algemene voorwaarden 

van toepassing op P Xpo 

Onderstaand reglement is van toepassing op P Xpo: P2, P3, P4, P5, P6 en P7 

Definities in het kader van dit reglement : 

"Gebruiker" : duidt elke persoon aan die aanwezig is op het expoterrein of op een van de 

parkeerterreinen, al dan niet als bestuurder van een voertuig, evenals elke hem vergezellende persoon, en 

die de intentie heeft er te parkeren, er te rijden of het te voet te doorkruisen. 

"Kortrijk Xpo/Kinepolis": stelt middels betaling parkeerterreinen ter beschikking voor auto's, 

tweewielers, vrachtwagens en autocars, en dit in overeenstemming met onderhavig reglement. 

"Aangestelden" : het personeel van de veiligheidsonderneming van P Xpo. 

"P Xpo" : het geheel van de parkeerterreinen (P2 tem P7) en privéwegen rond Kortrijk 

Xpo/Kinepolis. "Vergunning" : parkeerbewijs (parkeerticket of -abonnement) uitgegeven door 

Kortrijk Xpo/Kinepolis dat recht geeft op een parkeerplaats voor een bepaalde duur. 

"Publicitair voertuig" : als publicitair voertuig wordt beschouwd elk voertuig (fiets, motor, auto, 

caravan, aanhangwagen, bestelwagen of vrachtwagen) waarvan een vierkante meter of meer 

opschriften, foto's, kleuren- en/of typografische markeringen bevat die verwijzen naar een 

onderneming of een product. Om de oppervlakte van 1 m2 te berekenen zal men de kleinste 

rechthoekige oppervlakte in aanmerking nemen die alle betrokken publicitaire markeringen kan 

bevatten. Deze kwalificatie van "publicitair voertuig" is onafhankelijk van de eigenaar van genoemd 

voertuig en van het feit of hij al dan niet promotor is van deze onderneming of van dit product buiten 

de parkeerterreinen van Kortrijk Xpo/Kinepolis. 

Door "P Xpo" te betreden aan boord van een voertuig of te voet, verklaart de "Gebruiker" zonder andere 

formaliteiten formeel de bepalingen te aanvaarden opgenomen in onderhavig reglement van “KORTRIJK 

XPO/KINEPOLIS” en er zich onvoorwaardelijk naar te schikken. 

Artikel 1 – Algemene verantwoordelijkheid 

1.1 “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” geeft toegang tot "P Xpo" aan de "Gebruiker" die een "Vergunning" 

bezit om er zijn voertuig op een daartoe voorziene plaats te parkeren. 

1.2 “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” is geen bewakingsfirma en neemt geen enkele 

verantwoordelijkheid noch inzake bewaking noch wat betreft de handelingen van derden. 

1.3 “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor elk mogelijk verlies  

of elke mogelijke schade die het gevolg zou zijn van ongevallen, diefstallen of incidenten die 

zich binnen “P Xpo” zouden kunnen voordoen. 

1.4 “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” heeft het recht, en zonder dat het mogelijk is enige  

schadevergoeding van haar te eisen, om op “P Xpo” alle nodige werkzaamheden te verrichten. 

1.5 Elke schoonmaak, elk onderhoud en elke herstelling van voertuigen binnen haar  

infrastructuur zijn verboden. 

1.6 Het is verboden om personen of dieren in een geparkeerd voertuig te laten; geen enkel  

voorwerp mag er in worden achtergelaten; de portieren moeten vergrendeld zijn en de 

ramen gesloten. 

1.7 Alleen voertuigen zonder aanhangwagen met een maximumlengte van 4,80 m worden op de  

parkeerterreinen toegelaten. Reclamevoertuigen, mobilhomes of caravans zijn in geen geval op “P 

Xpo” toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” of 

van de “aangestelden”. Deze toestemming zal op zichtbare wijze op de voorruit van het voertuig 

worden aangebracht. 

1.8 Het is verboden om op “P Xpo” aan verkoop te doen, er flyers uit te delen of reclame te maken in  

welke vorm ook, om er verblijf te houden, goederen of diensten te leveren of te verhuren zonder 

schriftelijke toestemming van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS”. In voorkomend geval dient de 

"Gebruiker" de schriftelijke tostemming voor te leggen aan het personeel van “KORTRIJK 

XPO/KINEPOLIS” of aan haar "Aangestelden". 

1.9 Aan de ingang van sommige parkeerterreinen en doorgangen op “P Xpo” is een hoogtebeperking  

aangebracht. Elke schade veroorzaakt aan het voertuig, aan het materiaal of aan het 

parkeerterrein door het veronachtzamen van de hoogtebeperking, zal ten laste zijn van de 

"Gebruiker". 



 

1.10 De "Gebruiker" dient te vermijden enige hinder of last van welke aard ook te veroorzaken 

voor de andere gebruikers of de buurtbewoners in de omgeving van “P Xpo”. 

1.11 Het is verboden om op “P Xpo” voorwerpen achter te laten die geen deel uitmaken van een  

uitgerust voertuig zoals oude banden, verpakkingen, materialen en dergelijke. 

1.12 De “Gebruiker” die ondanks de hierboven vermelde verbodsbepalingen een van de  

parkeerterreinen van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” betreedt , verbindt zich er uitdrukkelijk 

toe om ten gevolge hiervan de facturen te betalen die hem door “KORTRIJK 

XPO/KINEPOLIS” bij wijze van schadeloosstelling zullen worden toegestuurd. Het bedrag 

van deze schadeloosstelling bedraagt 2.500,00 euro excl. btw, (per begonnen dag). Het 

bewakingsverslag van de aangestelden die op het parkeerterrein dienst doen, zal als bewijs 

terzake gelden. 

Artikel 2 – Toegang tot P Xpo 

2.1 De inritslagbomen openen automatisch (uitzondering P3, P4 en P5). De "Gebruiker" moet geen 

ticket nemen aan de ingang van het parkeerterrein 

2.2 De "Gebruiker" heeft alleen tijdens de openingsuren toegang tot “P Xpo”, behoudens 

schriftelijk akkoord. “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” is vrij om de openingsuren naar goeddunken te 

bepalen en ze mee te delen aan de "Gebruikers". 

2.3 Het gebruik van sneeuwkettingen of spijkerbanden op de parkeerterreinen is strikt verboden. 

De "Gebruiker" zal aansprakelijk zijn voor elke schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze 

verbodsbepaling. De herstellingen zullen hem gefactureerd worden. 

2.4 Het is aan de "Gebruiker" om te waken over de veiligheid van de personen en de goederen  

waarvoor hij verantwoordelijk is. 

2.5 De "Gebruiker" dient de instructies te volgen van het personeel van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” 

of van haar "Aangestelden" en zijn voertuig te parkeren op de aangeduide plaats. 

2.6 Het personeel van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” of een "Aangestelde" kan, om de veiligheid te  

verzekeren, aan iedere persoon vragen om zijn identiteitspapieren te tonen en/of de documenten 

van het voertuig dat “P Xpo” met of zonder "Vergunning" binnenrijdt. 

Artikel 3 – Tarieven en kosten 

3.1 “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” bepaalt de tarieven, de schadeloosstellingen en kosten voor het 

gebruik van de infrastructuur, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De bedragen 

moeten worden bepaald vóór de uitgifte van de "Vergunning". “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” 

heeft het recht om de parkeerterreinen geheel of gedeeltelijk te reserveren voor andere 

activiteiten. 

3.2 De "Vergunning" moet worden betaald met de technische middelen die “KORTRIJK  

XPO/KINEPOLIS” ter beschikking van de klanten stelt en dit alvorens ze wordt 

afgeleverd. “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” behoudt zich het recht om een bepaalde 

betaalwijze niet te aanvaarden als ze hiervoor niet over de nodige middelen beschikt. 

3.3 De "Gebruiker" is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt heeft. Indien nodig zal  

“KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” de schade door een expert laten onderzoeken. 

3.4 De "Gebruiker" die zijn "Vergunning" verloren of beschadigd heeft, kan via de betaalautomaat  

onmiddellijk een schadeloosstelling moeten betalen voor administratiekosten gelijk aan een 

minimum van 25,00 euro per dag. 



 

Artikel 4 – Regels en boetes binnen en buiten de infrastructuur 

4.1 De "Gebruiker" dient de regels inzake verkeerscirculatie, signalisatieborden en alle andere 

aanwijzingen binnen en buiten de parkeerterreinen na te leven. 

4.2 De bestuurder dient zich bij het binnenrijden van “P Xpo” te houden aan : 

 de toegelaten maximumsnelheid van 20 km/uur, behoudens andere aanduiding; 

 de bevelen van het personeel van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” of van de 

"Aangestelden" op “P Xpo”. 

4.3 Ingeval een wielklem op het voertuig moet worden geplaatst, zal “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS”  

onmiddellijk een boete van 100,00 euro + 21% btw doen betalen alvorens de wielklem te 

verwijderen. 

4.4 De "Gebruiker" zal zijn motor afzetten bij stilstaand verkeer en zodra hij zijn voertuig  

geparkeerd heeft. 

4.5 Vervallen abonnementen of bedrieglijk of bij vergissing gebruikte tickets zullen door het  

personeel op het parkeerterrein in beslag worden genomen. De "Gebruiker" zal onmiddellijk een 

boete moeten betalen gelijk aan ten minste 100,00 euro + 21% btw. In geval van fraude kan 

“KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” haar rechten uitoefenen zoals bepaald in de artikels 193 en 196 van 

het Strafwetboek en indien nodig een beroep doen op de ordekrachten. 

Artikel 5 – Vasthouden, immobiliseren en wegslepen van voertuigen 

5.1 Bij een ongeval of een onvoorziene immobilisatie van een voertuig dient de "Gebruiker" 

onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om te vermijden dat zijn voertuig de normale 

verkeerscirculatie belemmert. 

5.2 De "Gebruiker" geeft, op zijn kosten en risico, uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming  

aan “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” om over te gaan tot het vasthouden, wegslepen of verplaatsen 

van het voertuig binnen of buiten haar infrastructuur in de volgende gevallen : 

 parkeren zonder vergunning; 

 parkeren buiten de lijnen die een parkeerplaats afbakenen; 

 parkeren op een gereserveerde parkeerplaats; 

 parkeren gedurende meer dan een dag in de infrastructuur van “KORTRIJK 

XPO/KINEPOLIS” zonder voorafgaande toestemming; 

 om de veiligheid en de goede werking van het parkeerterrein te verzekeren; 

 het voertuig vormt een gevaar voor de andere “Gebruikers”; 

 het voertuig vormt een gevaar voor de infrastructuur van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS”; 

 het voertuig is een bron van vervuiling voor het leefmilieu; 

 parkeren op een toegang voor de brandweer; 

 parkeren voor een nooduitgang of een brandkraan; 

 onwettig gebruik van een parkeerplaats die gereserveerd is voor mindervaliden;  

 het voertuig vormt een belemmering voor de normale verkeerscirculatie; 

 voertuig zonder nummerplaat die het onmogelijk maakt om te identificeren of contact op 

te nemen met zijn eigenaar; 

 wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan; 

 als de "Gebruiker" verzuimt de parkeergelden en/of –schadeloosstellingen te 

betalen. 

 Parkeren van een publicitair voertuig zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

toestemming van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS”; 

De administratiekosten van “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” voor het wegslepen, immobiliseren of 

vasthouden van een voertuig bedragen 100,00 euro + 21% btw. Bij een interventie van diensten 

extern aan “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” zullen bijkomende kosten in rekening worden gebracht 

aan de "Gebruiker". 



 

5.3 De term 'wegslepen' betreft ook de mogelijkheid dat “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” het voertuig 

op de openbare weg plaatst op het risico en de kosten van de eigenaar en/of de “Gebruiker” 

die verantwoordelijk is voor de overtreding van het reglement vervat in dit artikel. 

Artikel 6 – Camera’s 

De parkeerterreinen zijn voorzien van bewakingscamera’s. Deze kunnen worden aangewend in functie 
van veiligheidsdoeleinden, misdrijven, aanrijdingen, vandalisme...  
Meer info te verkrijgen via DPO@kortrijkxpo.com 

Artikel 7 – Recht en bevoegdheid 

Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgische recht. 

In het geval van een geschil waarvoor geen minnelijke schikking kan worden gevonden, zullen alleen de 

Kortrijkse rechtbanken bevoegd zijn. 

De “Gebruikers” van het parkeerterrein verklaren het reglement en de bovenstaande 

bepalingen te aanvaarden. Bij overtreding van deze bepalingen kan aan de “Gebruikers” de 

toegang tot het parkeerterrein ontzegd worden. 

Dit reglement wordt uitgehangen aan de ingangen van de parkeerterreinen. Ook wanneer een 

“Gebruiker” een parkeervergunning of een parkeerticket koopt via een tussenpersoon die 

extern is aan “KORTRIJK XPO/KINEPOLIS” (bv. de organisator van een evenement), kan hij 

zich niet op dit feit beroepen om onderhavig reglement niet na te leven. 

Kortrijk Xpo 

Doorniksesteenweg 216 

BE – 8500 Kortrijk 

T: +32 (0)56 24 11 10 
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Kinepolis Kortrijk 

President Kennedylaan 
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