
 

 

  
 
 

 
 
Datum aanvraag 
inschrijving: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Naam huurder: .…………………………………………………………………………………………………. 

Adres: .…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: .………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: .………………………………………………………………………………………… 

Rijksregisternummer: .………………………………………………………………………………………… 

 

Brandstof van uw motorvoertuig:  

☐Benzine ☐Diesel ☐Lpg ☐Elektrisch voertuig   ☐Hybride wagen  

Wat wil ik huren:  

☐Garagebox ☐Parkeerplaats 

☐Berging (enkel sociale huurders) op adres …………………………………… 
 

Duid aan welke voertuigen je hebt:  

☐Auto  ☐Motorfiets  ☐Fiets(hoeveel? …….) ☐Snorfiets  ☐Lichte motorfiets  ☐Lichte scooter  

☐Electrische scooter   ☐Electrische scooter voor personen met een handicap 
             

 
Type Rode zone Oranje zone Gele zone Groene zone 
Garagebox € 49,04 € 49,04 € 49,04 € 49,04 
Autostaanplaats € 33,44 € 33,44 € 33,44 € 33,44 

 
 

 
Type Rode zone Oranje zone Gele zone Groene zone 
Garagebox € 127,05 € 95,29 € 79,41 € 74,11 
Autostaanplaats € 66,87 € 50,15 € 41,79 € 39,01 

Niet-sociale huurders betalen een waarborg van 3 maanden huur. 

 

Sociale huurders die gebruik willen maken van een kelder of een berging in hun eigen gebouw betalen 
hiervoor een huurprijs van € 5,00 per maand. Niet-sociale huurders kunnen geen berging huren. 
  

Inschrijvingsformulier garagebox/parkeerplaats/individuele berging 

Tarieven voor sociale huurders: 

Tarieven voor niet-sociale huurders BTW inclusief: 

Kelders of bergingen 



 

 

 

Sociale huurders die toegang hebben tot een gemeenschappelijke fietsenberging betalen geen huur. Ze 
betalen wel een waarborg van € 20,00 voor de sleutel. Niet sociale huurders kunnen geen fietsberging 
huren. 
 
Voorrangregels 

We verhuren garages en parkeerplaatsen achtereenvolgens aan: 

1. Sociale huurders van WoninGent uit dezelfde wijk met wagen en zonder achterstallige betalingen. 
2. Sociale huurders van WoninGent uit dezelfde wijk die al een garage huren bij ons en 

zonder huurachterstand, op voorwaarde dat de huidige garage wordt opgezegd (dus 
geen tweede garage). 

3. Sociale huurders van WoninGent uit een andere wijk met wagen en zonder huurachterstand. 
4. Sociale huurders van WoninGent uit een andere wijk die al een garage huren bij 

ons en zonder huurachterstand op voorwaarde dat de huidige garage wordt 
opgezegd (dus geen tweede garage) 

5. Niet-sociale huurders met wagen. 
6. Sociale huurders van WoninGent uit alle wijken zonder wagen en zonder achterstallige betalingen.. 
7. Niet-sociale huurders zonder wagen. 

Hoe bezorg je ons dit document terug? Zorg dat je dossier volledig is. Wat hebben we nodig? 
 dit ingevulde en ondertekende document 

 kopie van jouw identiteitskaart 

  een kopie van het inschrijvingsbewijs van jouw wagen. (indien je een garage 

of parkeerplaats wil huren). 

Stuur ons alle documenten: 

 Je digitaliseert alle documenten met een scanner of je stuurt duidelijke 

foto’s door naar garage@thuispuntgent.be 

  Je stuurt de documenten 

via de post naar: Thuispunt 

Gent - dienst garages en 

bergingen  

Kikvorsstraat 113 

9000 Gent. 

 

Waar wil je een garage, autostaanplaats huren? 

Duid aan met X in de laatste kolom in welke straat/straten je een garage, autostaanplaats of 

berging wil huren: (GA = Garage; PPL = Parkeerplaats; OPPL = Overdekte of Ondergrondse 

parkeerplaats) 

  

Fietsenberging 

 

mailto:garage@thuispuntgent.be


 

 

Muide - Meulestede - 
Afrikalaan 

Duinkerkeplein PPL + OPPL groen  

 Meulesteedsesteenweg GA + PPL groen  

Dampoort Antwerpenplein PPL groen  

 Scheldestraat PPL groen  

Sint Amandsberg Fibulaplein OPPL geel  

 Louis Cloquetstraat GA geel  

 Halvemaanstraat PPL geel  

 Sint-Bernadettestraat GA geel  

 

 

 

    

Regio Locatie GA/ PPL/ OPPL Zone x 

Binnenstad Alphonse de Hollainhof Garage rood  

 Drongenhof Parkeerplaats rood  

 Ijkmeesterstraat Garage rood  

 Stoppelstraat Parkeerplaats rood  

 Sluizekenstraat GA + OPPL rood  

Sluizeken - Tolhuis - Ham Baviaanstraat GA + PPL oranje  

 Biervlietstraat GA oranje  

 Désiré Fievéstraat OPPL oranje  

 Huidevetterken PPL oranje  

 Neuseplein PPL oranje  

 Stokerijstraat GA oranje  

Sint Macharius - Eendracht Eendrachtstraat GA + PPL oranje  

 Ferdinand Lousbergskaai PPL oranje  

 Kasteellaan GA oranje  

 Sint-Machariusstraat GA oranje  

Brugse poort - Rooigem Charles de L’Epéeplein PPL groen  

 Drongensesteenweg GA groen  

 Groendreef OPPL groen  

Watersportbaan - Ekkergem Charles Andrieslaan GA + PPL groen  

Rabot - Blaisantvest Bargiekaai GA groen  

 Blaisantvest OPPL groen  

 Gilbert Temmermanplein OPPL groen  

 Filips Van Cleeflaan OPPL groen  

 Opgeëistenlaan GA groen  

Bloemekenswijk Leliestraat OPPL groen  

 Vaartstraat GA groen  

 Boom – Peerstraat ppl groen  



 

 

Regio Locatie GA/ PPL/ OPPL Zone  

Moscou- Vogelhoek Eduard Pêcherstraat GA groen  

 Ibisstraat GA groen  

 Pinguïnstraat GA groen  

 Vogelhoekstraat GA groen  

Gentbrugge Groeningestraat GA groen  

 Jules Van Biesbroeckstraat GA groen  

 Robiniahof GA groen  

Oud Gentbrugge Brusselsesteenweg PPL groen  

 Hoge pontstraat GA groen  

 Jan Rijmstraat GA groen  

 Louis Van Houttestraat GA groen  

 Oude Brusselseweg/ Louis De Smetstraat GA groen  

 Vincent Evrardlaan OPPL groen  

Ledeberg Adolf Papeleupark GA groen  

 Eduard Blaesstraat OPPL groen  

 Eindeke GA + PPL groen  

 Gaston Crommenlaan OPPL groen  

 Hundelgemsesteenweg GA + PPL groen  

 Jozef Vervaenestraat PPL groen  

 Meierij GA groen  

 Moriaanstraat OPPL groen  

 Rode Leeuwstraat - Zegepraalstraat GA groen  

 Weldadigheidsstraat 38 OPPL groen  

Nieuw Gent - UZ August Vermeylenstraat GA groen  

 Pieter Huyssenplein GA groen  

 Steenakker - Zwijnaarde OPPL groen  

 Simon Van Asscheplein GA groen  

Stationsbuurt Noord Aaigemstraat GA + PPL + BE groen  

 Verpleegstersstraat GA + PPL groen  

Mariakerke Gerard Willemotstraat OPPL groen  

 

Handtekening voor akkoord door de aanvrager of de contactpersoon: 

 

……………………………………………………… 

 


