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Rental prices (excl. 21% VAT) meeting and seminar rooms (set-up + cleaning) 

Room Opp. theatre basic set-up 

(rows of seats) 

Rental price half day 

(part of the day of max. 4 
hours) 

Rental price full day 
(part of the day from 4 am) 

Other setups 
(Prices on request) 
 

 

Meeting 
administration outside 

office hours 8h30 – 
17h00 at 28 euros per 
hour (excl. 21% VAT). 

Meeting room Amandine 

(Set-up only possible block shape) 
48m² 

Max 20 pers. (block 
shape) 

171,50 euros 254,50 euros  

Seminar room Mercator         school 

Complete 196m² Max 150 pers. 929,50 euros 1261 euros 

Part 1 43m² Max 30 pers. 171,50 euros 254,50 euros 
  U-shape 

Part 2 58m² Max 50 pers. 254,50 euros 365 euros 

Part 3 95m² Max 70 pers. 420,50 euros 586,50 euros 
  reception 

Part 1+2 101m² Max 80 pers. 481,50 euros 675 euros 

Part 2+3 153m² Max 120 pers. 675 euros 1007 euros 

  Walking dinner 

  

Demonstration space on the ground floor   Prices excl. 21% VAT 

Rent space (when renting the above meeting and / or 
seminar rooms, this price expires) 

330m² 166 euros per part of the day (max 4 hours) 

Cleaning & preparing space 330m² 166 euros 

Use kitchen/bar Bluebridge caterer 22m² Included in rental price (with cleaning) 

 

  

CATERING UP TO 20 PEOPLE (by Bluebridge) 
  

•       Continuous standard coffee/tea/water: per half day part 2,50 EUR/pp (excl 21% VAT) 

•       Option fruit juice + assortment of cookies: per half part of the day 2,50 EUR/pp (excl 21% VAT) 
•       Sandwich lunch + coffee/tea/water/fruit juice: from 16 EUR/pp (excl 21% VAT) 
The catering will be provided in the meeting room. 

  

CATERING FROM 20 PEOPLE with use of event space Mercator (by external 
Bluebridge caterer) 

  
From 20 people we work with our external caterer. Ask for our catering bundle. 
We can also support you for your multi-day events through our privileged relations in the Ostend hospitality industry. 
The catering will take place in the Demonstrator with use of the high reception tables. A cleaning cost will be charged, see 
table above. 
  

Cancellation conditions 

Room rental: If a cancellation is necessary, the applicant will be charged 50% of the total amount of the quotation drawn up in case of cancellation less than two weeks before the scheduled appointment. 
If the cancellation takes place less than one week before the planned date, the full price – according to the quotation drawn up – must be paid.  

Catering: If a cancellation is necessary, the applicant will be charged 50% of the total amount of the quotation drawn up in the event of cancellation less than one week before the scheduled appointment. 
If the cancellation takes place less than 3 days before the planned date, the full price – according to the quotation – must be paid. 
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Prices for external use of the Ostend Science Park Parkings 

Total participants Parking Price per half day (max. 4h) Price full day 

20 – 50 persons 2 €75 €150 

50 - 80 persons 2 €125 €250 

80- 135 persons 1 €225 €450 

 

Prices are excl. VAT. 
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A. ALGEMENE VOORWAARDEN  

1. Definities – 1.1. Met ‘Wij’of ‘OSP’ wordt verwezen naar  

E-mail:. 1.2. Met ‘U’ of de ‘Klant’ wordt zowel verwezen naar de aankoper van de parkeerdienst als 

naar diegene die er het voordeel van geniet. 1.3. Met ‘Parking’ wordt verwezen naar de grond of het 

gebouw dat de parkeerplaatsen en de bijbehorende ruimtes omvat die wij ter beschikking stellen1.4. 

‘Site’ verwijst naar de internetsite.  

2. Draagwijdte van de parkeerovereenkomst – De dienst die wij u leveren is uitsluitend beperkt tot 

het ter beschikking stellen van een niet nader gespecificeerde parkeerplaats. Wij zijn geen 

bewaarnemer, en nemen op geen enkele wijze een verplichting op ons wat betreft bewaking of 

toezicht. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor daden van derden. 

3. Verantwoordelijkheid – Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af uit hoofde en op grond 

waarvan ook, voor alle schade ten gevolge van onder meer ongevallen, diefstal of beschadiging, die 

binnen de Parking kan ontstaan, tenzij in geval van fraude.  

4. Persoonlijke levenssfeer – Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens. Als u meer informatie 

wenst over de verzameling, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens, u kan de 

cookiemelding en de privacyverklaring van Interparking op onze Site raadplegen.  

5. Werkzaamheden – Wij behouden ons het recht voor om werken uit te voeren of te laten 

uitvoeren in de Parking, zonder dat die werkzaamheden aanleiding geven tot enige 

schadevergoeding.  

6. Gebruik volgens de ‘goede huisvader’ regel (in het nieuw BW vervangen door  ‘voorzichtig en 

redelijk persoon’)– U ziet erop toe dat u geen hinder, overlast of welke vorm van burenhinder dan 

ook veroorzaakt voor de naburige gebouwen en de andere gebruikers van de Parking.  

7. Verantwoordelijkheid van de Klant – Diefstal/verlies/beschadiging van de Kaart – U bent 

verantwoordelijk voor het gebruik van de ‘Kaart’ waarnaar verwezen wordt in de 

Abonnementovereenkomst, met inbegrip van alle hieruit voortvloeiende schulden. U verbindt zich 

ertoe om het verlies, de diefstal of de beschadiging van de Kaart onmiddellijk te melden aan 

Interparking per e-mail naar het volgende adres , met vermelding van het Kaartnummer. 

Interparking zal erop toezien dat de kaart geblokkeerd wordt en zal deze vervangen door een 

nieuwe, mits betaling van een forfaitair bedrag van 20 EUR incl. btw. U verbindt er zich toe om de 

Kaart niet aan zonlicht, noch aan warmte bloot te stellen en om deze niet achter te laten in uw 

voertuig. Interparking behoudt zich het recht voor om iedere vervallen of verkeerd gebruikte 

toegangskaart in te houden/in beslag te nemen.  

8. Betaling – De betaling geschiedt overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die vermeld staan in 

de parkeerovereenkomst die werd afgesloten tussen de partijen.  

9. Laattijdige betaling – 6.1. In geval van laattijdige of niet-betaling, kunnen wij u de toegang tot de 

Parking ontzeggen, door uw Kaart te blokkeren. 6.2. Ieder bedrag dat nog verschuldigd is op de 

vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een 

jaarlijkse rentevoet van 12%. Bovendien zullen ook de eventuele gerechtskosten en een forfaitaire 

schadevergoeding ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 50) 

verschuldigd zijn.  



 
 

 
Ostend Science Park NV   |   Wetenschapspark 1 - 8400 Oostende   |   info@ostendsciencepark.be   | 

+32 (0)59 24 27 30   |   www.ostendsciencepark.be  |  IBAN: BE54 7350 5357 4397 |  BIC: KRED BE BB  | 
BTW BE0713 874 765 | RPR Oostende 

2/3 

10. Persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht– Uw Kaart is persoonlijk. U kunt bijgevolg geen 

recht verlenen op het toegangsrecht tot de Parking dat u gegeven wordt, en u kunt evenmin de 

kaart overdragen aan derden, zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord. 

11. Nietigheid – De partijen zullen, desgevallend, te goeder trouw onderhandelen om een akkoord 

te bereiken over één of meerdere bepalingen, die ervoor zorgen dat de door de nietige bedingen 

bedreigde doelstelling, in de mate van het mogelijke, bereikt kan worden. 12. Wijziging van de 

algemene voorwaarden – OSP kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Deze 

wijzigingen treden onmiddellijk in werking, tenzij ze ten nadele van de Klant zijn, dan zullen ze in 

werking treden na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf kennisgeving 

ervan aan de Klant met elk passend middel. Indien de Klant deze niet aanvaardt, heeft hij het recht 

om binnen die termijn de overeenkomst kosteloos op te zeggen per aangetekend schrijven gericht 

aan Interparking. Bij gebreke hieraan wordt de Klant geacht de nieuwe algemene voorwaarden te 

hebben aanvaard.  

13. Toepasselijk recht – Op de parkeerovereenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle 

geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement Brussel.B.  REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE  

1. Toepassingsgebied – Het Reglement van Inwendige Orde is van toepassing op iedere 

parkeeractiviteit op de Parking. Het vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en maakt 

samen met die voorwaarden deel uit van de parkeerovereenkomst.  

2. Eigenschappen van de Parking – 2.1. 

3. Draagwijdte van de parkeerovereenkomst – 3.1. Het louter betreden van de Parking impliceert 

de aanvaarding zonder voorbehoud van het Reglement van Inwendige Orde. 3.2. Buiten het 

toegelaten voertuig zal geen enkel ander voorwerp, zoals banden, dozen, enz. in de Parking 

achtergelaten worden. 3.3. Tenzij u van ons schriftelijk akkoord heeft verkregen, is iedere 

commerciële activiteit verboden in de Parking, inclusief het verlenen van diensten zoals het wassen, 

het onderhoud of het herstel van voertuigen, enz. 3.4. Het is verboden om in de Parking 

handelswaar (te koop, te huur,…) aan te bieden. 3.5. Het is verboden om explosief materiaal, 

ontvlambare of andere gevaarlijke producten binnen te brengen in de Parking. 3.6. Terwijl het 

voertuig geparkeerd is: (i) mag er geen enkele persoon, noch dier in verblijven; (ii) mag er geen 

enkel voorwerp in achtergelaten worden; (iii) mag de Kaart er niet in achtergelaten worden; (iv) 

moet het voertuig op slot en de ruiten gesloten zijn.  

4. Toegang tot en verlaten van de Parking – 4.1. De toegang tot de Parking is formeel verboden 

voor iedereen die niet in het bezit is van een toegangsbewijs voor de Parking (Kaart) of die niet tot 

het dienstpersoneel van de Parking behoort. Ter bevordering van de veiligheid van de klanten, 

mogen wij aan iedere persoon die de Parking binnenkomt of er zich in bevindt, vragen dat hij een 

identiteitsbewijs zou tonen evenals de documenten van het voertuig dat er binnen werd gebracht. 

4.2. Wanneer u niet in het bezit bent van een Kaart, moet u de Parking onmiddellijk verlaten. 4.3. U 

heeft toegang tot de Parking tijdens de openingsuren, behoudens bijzondere overeenkomst. Wij 

bepalen vrij deze openingsuren en brengen u ervan op de hoogte door affichering in de betreffende 

Parking. 4.4. Buiten de openingsuren van de Parking kan een voertuig enkel uit de Parking gehaald 

worden op voorwaarde dat een aangestelde van de Parking ter plaatse kan komen en u op voorhand 

een door de Parking bepaald forfaitair bedrag betaalt bovenop de prijs voor de parkeerdienst. 4.5. 

De toegang is verboden voor voertuigen die omwille van hun afmetingen niet op een normale 

parkeerplaats kunnen staan of omdat ze een aanhangwagen trekken. Wij kunnen uitzonderlijk 
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toegang verlenen, op voorwaarde dat u ermee instemt om een meerprijs te betalen, die in 

verhouding staat tot de ruimte die uw voertuig inneemt. Ieder ingenomen deel van een 

parkeerplaats zal als een volledige plaats worden aangerekend. 4.6. De toegang is verboden voor 

voertuigen voorzien van sneeuwkettingen. Alle schade die door dergelijke voertuigen aan de Parking 

wordt berokkend, zal u aangerekend worden.  

5. In de omgeving van en binnen de Parking geldende verkeersregels – 5.1. Uw voertuig moet 

voldoen aan dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die worden opgelegd aan voertuigen die 

geparkeerd staan op de openbare weg (inschrijving, verzekering, enz.). 5.2. Het Verkeersreglement is 

van kracht in de Parking. U rijdt mits inachtneming van dit reglement en dat steeds op eigen risico. 

5.3. U moet zich voegen naar de verkeerstekens en aanduidingen binnenin de Parking, evenals naar 

de eventuele mondelinge aanwijzingen van de aangestelden van de Parking. 5.4. De maximaal 

toegelaten snelheid in de Parking is 10 km/uur. 5.7. Bij ongeval of ongewild stilstaan van een 

voertuig zal u onmiddellijk het nodige doen opdat uw voertuig geen enkele hinder zou vormen voor 

het normaal verkeer in de Parking.  

6. Vasthouden, stilstaan, verplaatsen en wegslepen van voertuigen – 6.1. U geeft ons de formele 

toestemming om op uw kosten en risico, het voertuig te verplaatsen of het te doen verplaatsen 

binnen de Parking, in het geval dat: (i) het voertuig niet op de voorziene parkeerplaats staat; (ii) het 

voertuig geparkeerd is op een gereserveerde parkeerplaats (bvb. bedrijf, parkeerplaats voor een 

persoon met beperkte mobiliteit, enz.); (iii) het voertuig het normale verkeer hindert; (iv) het 

voertuig zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring meer dan vijfendertig 

opeenvolgende dagen in de Parking staat; of (v) de uitbating of de veiligheid zulks vereisen. In deze 

gevallen hebben wij het recht om het voertuig te blokkeren, bijvoorbeeld met behulp van 

wielklemmen voor of na verplaatsing. De kosten van het verplaatsen binnen de Parking en/of het 

stilstaan zijn vastgesteld op minimum € 250 incl. btw. 6.2. U geeft ons de formele toestemming om 

uw voertuig op uw kosten en risico te verplaatsen of te doen verplaatsen buiten de Parking (op de 

openbare weg), in het geval dat: (i) het voertuig zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke 

goedkeuring meer dan vijfendertig opeenvolgende dagen in de Parking staat; (ii) het voertuig geen 

nummerplaat draagt die het mogelijk maakt de eigenaar ervan te identificeren; (iii) het voertuig 

een gevaar betekent voor personen en/of andermans zaken. 6.3. U geeft ons de formele 

toestemming om uw voertuig op uw kosten en risico in de Parking te houden, in het geval dat: (i) het 

voertuig betrokken was in een ongeval, teneinde de nodige vaststellingen te doen en dit gedurende 

de tijd die daarvoor nodig is; (ii) u om welke reden ook weigert de verschuldigde parkeergelden 

en/of vergoedingen te betalen.  

7. Wijziging aan het Reglement van Inwendige Orde – Interparking kan dit Reglement van 

Inwendige Orde te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking. 


