Regels rondom parkeren


U ontvangt slechts toegangsrechten met toestemming van de beherende
faculteit/eenheid en na betaling van de verschuldigde parkeergelden.



Toegangsrechten bevatten altijd een vervaldatum. U dient zelf het
abonnement te verlengen door opnieuw rechten aan te vragen.



Toegangsrechten geven slechts recht op toegang tot het terrein, het geeft geen
recht op een (eigen) plaats. Indien er geen plaats is op het terrein, is er
mogelijk wel plaats op een ander terrein waarvoor u rechten hebt. U kunt geen
aanspraak maken op restitutie van parkeergelden indien er geen enkele plaats
beschikbaar meer is op een campus. Dit zal in de praktijk slechts bij zeer hoge
uitzondering voorkomen (bijvoorbeeld tijdens een open dag). Er wordt door de
beherende faculteit / eenheid nadrukkelijk gestuurd op het totaal aan
uitstaande toegangsrechten voor parkeren, teneinde overvolle terreinen te
voorkomen.



De beherende faculteit of eenheid wijst toegangsrechten toe of af, mogelijk per
terrein indien een campus over meerdere parkeerterreinen beschikt. Doel is de
parkeerdruk op de campus optimaal te verdelen.



Bij overtreding van de Regeling Parkeren en Algemene Voorwaarden kunnen
uw toegangsrechten zonder restitutie van parkeergelden worden ingetrokken!
De toegekende rechten in het systeem worden met enige regelmaat
gecontroleerd en automatisch elke 24 uur opgeschoond.



De parkeerterreinen en parkeergarages zijn slechts bedoeld voor voertuigen
die gebruikt worden voor woon-werkverkeer en werk-werk verkeer. De
terreinen zijn niet bedoeld voor langdurige of permanente stalling van uw
voertuig als u op vakantie gaat. Het is niet bedoeld voor stalling van uw
(vakantie)bus, oldtimer, autowrak, e.d. Bij overtreding wordt uw voertuig
weggesleept en worden gemaakte kosten op de eigenaar verhaald.



Slechts voor mindervalide medewerkers (miva) en in bijzondere gevallen,
zoals werk-werk verkeer, geldt voor zover van toepassing ontheffing van
parkeergelden.
Hiervoor is het invullen van een apart formulier èn bij werk-werk verkeer
toestemming van uw directeur bedrijfsvoering noodzakelijk. Zie voor meer
informatie omtrent de miva en werk-werk het algemene beleid en
bijbehorende regelingen.



De LU-Card of parkeerpas is strikt persoonlijk! Het is niet toegestaan uw pas
uit te lenen of toegangsrechten direct of indirect aan anderen ter beschikking
te stellen.



Het parkeren van uw voertuig op de universitaire parkeerterreinen geschiedt
geheel op uw eigen risico. De Universiteit Leiden is derhalve niet aansprakelijk
voor ontstane schade aangericht door andere gebruikers of voertuigen.



Een verzoek tot openstelling van een parkeerterrein i.v.m. een open dag,
wervingsactiviteiten, congressen of festiviteiten kunt u als faculteit, instituut of
eenheid indienen bij het Expertisecentrum Vastgoed.
NB: Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.

Spelregels per faculteit of beherende eenheid




Op alle campussen geldt dat bij werk-werk verkeer de toekenning van extra
parkeerrechten voor andere terreinen alleen wordt toegestaan indien men een
abonnement heeft gekocht voor de eigen campus.
Let op bij parkeergarages op lokale openingstijden!
NB: In de zomerperiode gelden mogelijk afwijkende openingstijden. Zie met
name de website van de Maliebaangarage.

Gebouwen: Alle universitaire gebouwen in de Leidse binnenstad
Terreinen: PMB (Parkeren Maliebaan)
Lokaal beheer: FGW





Er worden voor de Maliebaangarage geen parkeerabonnementen verkocht aan
studenten en aan omwonenden.
De Maliebaangarage in de binnenstad van Leiden is geen openbare
parkeergarage. Alleen toegang na betaling parkeergelden voor medewerkers
en gasten/opdrachtnemers van de Universiteit Leiden.
In de zomerperiode kent de Maliebaangarage afwijkende openings- en
sluitingstijden. Zie ook de website van de Maliebaangarage.

Gebouwen: Pieter de la Court, Willem Einthoven
Terreinen: PBH (Parkeren Boerhaave) en PRY (Parkeren Rijnveste)
Lokaal beheer: FSW en UFB






Er worden voor de parkeerterreinen PBH en PRY geen parkeerabonnementen
verkocht aan studenten.
De lokale slagbomen worden door de portier alleen geopend als bezoekers
van tevoren zijn aangemeld via de Servicedesk.
Overige bezoekers, cursisten, medewerkers, etc. die niet in het bezit zijn van
een LU-Card met toegangsrechten parkeren, dienen te parkeren in de
Rijnveste garage waar men kan betalen via pin.
Voor Boerhaave e.o. geldt op aanwijzing van de beheerder een toewijzingsbeleid per parkeerterrein. Dit om de parkeerdruk over de terreinen te verdelen.
Voor mindervalide medewerkers van de universiteit (miva) is een officiële
invalidenkaart vereist voor toekenning van onbetaalde toegangsrechten in het
kader van de miva-regeling.

Gebouwen: Gorlaeus, Huygens, Oort, LCP, LMUY en Snellius
Terreinen: PWN (Parkeren Niels Bohrweg, Ehrenfestweg, Gorlaeus
Beheervleugel, Gorlaeus Parkeergarage)
Lokaal beheer: FWN



Er worden voor de terreinen PWN geen parkeerabonnementen verkocht aan
studenten.
Bezoekers dienen zich aan te melden bij de slagboom. S.v.p. van te voren als
medewerker uw bezoeker aanmelden via de Servicedesk.

Gebouwen: Universitair Sport Centrum
Terreinen: PSP (Parkeren Sport Centrum)
Lokaal beheer: USC




Er worden voor het terrein PSP geen parkeerabonnementen verkocht aan
studenten.
Reguliere bezoekers dienen te betalen aan de slagboom.
Zie ook de website van het USC over parkeren.

