PARKEERREGELING

Inleiding

Naast parkeren tegen het normale parkeertarief, is er een
speciale parkeerregeling voor patiënten en bezoekers die zeer
regelmatig het Ziekenhuis bezoeken. Aangezien in dit geval
parkeren onevenredige hoge kosten met zich meebrengt, kan
voor een gereduceerd tarief een pas aangeschaft worden. Deze
pas verleent gedurende een bepaalde periode toegang tot de
parkeergelegenheden van het Ziekenhuis. In deze folder leest u
hier meer over.
Wat houdt een parkeerregeling in?
De parkeerregeling houdt in dat u voor een bepaalde periode
gebruik kunt maken van de parkeergelegenheden van het
ziekenhuis. Deze periode is afhankelijk van de duur dat u of uw
naaste in het ziekenhuis verblijft.
Wie komt in aanmerking voor een parkeerregeling?
U kunt een parkeerregeling aanvragen als u een maand of
langer, meerdere malen per week, het ziekenhuis bezoekt. Een
parkeerregeling is alleen aan te vragen door mensen die zelf
patiënt zijn of een patiënt bezoeken.
Hoe kan ik een parkeerregeling aanvragen?
U kunt een parkeerregeling aanvragen door het
aanvraagformulier volledig in te vullen en in te leveren bij de
receptie in de centrale hal. Een van onze medewerkers neemt
uw aanvraag in behandeling en legt u de verdere gang van
zaken uit.
Kan ik de pas ook aan iemand anders overdragen?
Deze pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. We
behouden ons het recht om periodiek te controleren of de pas
op de juiste manier wordt gebruikt en uw aanvraag te
toetsen.
Wat zijn de tarieven?
De eerste 30 minuten zijn gratis. Daarna is het parkeertarief
€1,- per 33 minuten, met een maximum bedrag van € 12,- per
dag. Voor bezoekers die in aanmerking komen voor de
parkeerregeling gelden onderstaande tarieven.

De kosten voor de parkeerregeling dienen vooraf betaald te
worden. U kunt deze betalen met pin bij de receptie in de
centrale hal.
Kan ik de parkeerregeling verlengen?
Als u na deze periode langer gebruik wilt maken van de
parkeerregeling, dan kunt u een verlenging aanvragen bij de
receptie in de centrale hal. Helaas is het niet mogelijk om
geld terug te krijgen bij korter gebruik van de parkeerregeling.
Periode Tarief
 Weekkaart €17,50, tot 1 maand € 25, 2 tot 3 maanden € 45, 4 tot 12 maanden € 85,Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de receptie in de centrale hal.
Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met de receptie.
Franciscus Vlietland: 010 – 893 93 93
Franciscus Gasthuis: 010 - 461 6161
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