
RESIDENTIE JACOBSMARKT 
TURNHOUT - GARAGE 

RICHTLIJNEN BEDIENING & REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
 

 
Hierbij in het kort de gebruikershandleiding, bijkomende informatie en regelgeving. 

 
 
 
Gebruikershandleiding en informatie : 

  Voor   het   aansturen  van   de   poort   voor   het   zowel   buiten-  als  binnenrijden  mag  de 
afstandsbediening of badge gebruikt worden. Indien u een badge heeft, houdt u deze voor de 
badgelezer die zich links van de poort bevindt. Bij het uitrijden kan u de zwarte knop rechts (aan 
de passagierskant) van de poort induwen om de poort te openen. 

  Wacht steeds met binnen- of buitenrijden tot de poort VOLLEDIG geopend is 
      Ook wanneer u te voet de parking langs de poort verlaat, steeds wachten tot de poort volledig 
       geopend is. Wanneer u door de poort gaat, wanneer ze nog niet volledig geopend is, zal deze 
       eerst opnieuw sluiten, vooraleer terug open te gaan. 
   De poort is aangesloten op noodstroom en kan dus bij eventuele stroompanne normaal 
       blijven functioneren 
   Bij problemen kan er steeds contact opgenomen worden met de conciërge/receptie op  
       het nummer (in aanvraag) 

 
Reglement van Inwendige Orde : 

  De maximum snelheid in de garage bedraagt 20 km/u 
  Steek steeds uw lichten aan bij het binnen- of buiten rijden 
  Garage heeft een dubbelrichtingsverkeer 
  Houdt voldoende rechts in de garage bij het binnen- én buitenrijden, 
  Inkomend verkeer heeft voorrang op buiten rijden 
  Passeer de poort uitsluitend in volopen toestand, bij groen licht 
  Gelieve voorrang te verlenen aan fietsers en voetgangers 
  Op de parkeerplaatsen mogen enkel auto’s en motoren gestald worden 
  Er mogen geen toestellen opgehangen worden op de parkeerplaatsen 
  Er mogen geen privatieve zaken gestockeerd worden op de parkeerplaatsen 
  Het is verboden te roken in de garage 
  Aanbeveling voor de voetgangers en bezoekers om bij het verlaten van de parkeergarage langs 
      de poort steeds uiterst rechts te houden 

 

 
 
 
 

Namens de Syndicus en het Bestuur : VEILIGHEID PRIMEERT 
 

 


