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Parkeren Summa College Eindhoven 
 
Omschrijving  
Rondom de gebouwen van het Summa College zijn verschillende (gratis) parkeergelegenheden op de eigen 
terreinen en in de directe omgeving hiervan. Voor alle eigen parkeerterreinen geldt, dat er uitsluitend 
geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde parkeervakken. Zowel de Beveiliging als de Dienst Facilities 
ziet hier nauwlettend op toe. 
 
Toelichting 
Er zijn verschillende soorten parkeerplaatsen op de eigen terreinen: 
1-Algemene parkeervakken 
2-Parkeervakken voor specifieke voertuigen (postauto’s, transport laden & lossen) 
3-Parkeervakken voor bezoekers 
4-Invalidenparkeervakken 
 
Rijwielen stallen 
Voor rijwielen geldt, dat deze uitsluitend in de daarvoor bestemde stallingen mogen worden geplaatst. De 
Dienst Facilities heeft het recht om rijwielen die niet in de daarvoor bestemde stallingen zijn geplaatst te 
verplaatsen, te verwijderen of aan de ketting te leggen. 
 
Invalidenparkeerplaatsen 
Invalidenparkeerplaatsen zijn in beperkte mate aanwezig op de meeste parkeerplaatsen en mogen uitsluitend 
worden gebruikt door personen die over een geldige invaliden parkeerontheffing beschikken. Mocht blijken 
dat er behoefte bestaat aan uitbereiding van deze parkeerplaatsen, dan kunt u contact opnemen met de 
Dienst Facilities. 
 
Specifieke voertuigen  
Op de parkeerterreinen zijn voor specifieke voertuigen parkeervakken en laad- en losplekken gearceerd. Deze 
plekken kunnen enkel gebruikt worden door: 
a. Personeel Dienst Facilities 
b. Leveranciers/contractanten 
Het is niet toegestaan dat studenten en medewerkers hun auto parkeren op deze parkeerplekken 
 
Bezoekers 
Op een aantal parkeerterreinen zijn parkeervakken voor bezoekers aanwezig. Het is niet toegestaan dat 
studenten en medewerkers hun auto parkeren in deze parkeervakken. 
Voor vragen hierover kunt u contact op nemen met het servicepunt.  
 
Verantwoordelijkheid 
De Dienst Facilities is verantwoordelijk voor de handhaving van het parkeerbeleid en schrijft indien nodig een 
waarschuwingsbon uit. Het kenteken wordt genoteerd en geregistreerd. Bij elke volgende overtreding zal de 
Dienst Facilities  / Beveiliging het voertuig laten wegslepen.  
Indien er geparkeerd is op plekken die direct gevaar kunnen veroorzaken voor studenten en medewerkers 
(denk hierbij aan nooduitgangen, e.d.) dan zal de Dienst Facilities  / Beveiliging direct overgaan tot het laten 
wegslepen van de betreffende auto.  
In alle gevallen zijn de kosten hiervoor voor de overtreder. 


