
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKEREN LEVERANCIERS EN EXTERNE 
PARTIJEN 

 
 
 
  



Inleiding 

Voor leveranciers en bedrijven werkzaam voor Franciscus 
Gasthuis & Vlietland, die op het terrein willen parkeren, zijn er 
een aantal mogelijkheden om te parkeren. 
 
1. Parkeerkaart voor één dag 
Bij het inrijden neemt u een parkeerticket en na bezoek betaalt 
u bij één van de betaalautomaten. Deze zijn te vinden in de 
Centrale Hal, bij de Spoedeisende Hulp, in de parkeergarage en 
bij de huisartsenpost. Het tarief per 36 minuten is € 1,- 
(maximaal dagtarief € 12,-). 
 

2. Parkeren op basis van een parkeertegoed (vooraf te 
voldoen).  
Wanneer voor een langere periode dan een of een paar dagen 
werkzaamheden worden verricht in het ziekenhuis, bijvoorbeeld 
als toeleverancier, ZZP-er of uitzendkracht, dan dient u in het 
bezit te zijn van een persoonlijke Franciscus-Pas. Valt u in een 
van deze groepen, dan heeft u de mogelijkheid om deze tevens 
te gebruiken om te parkeren. U laadt uw Franciscus-Pas vooraf 
op bij een van de parkeer-betaalautomaten met een 
parkeertegoed. Tevens gebruikt u uw Franciscus-pas dan om 
toegang te krijgen tot het parkeerterrein en de gemaakte 

parkeerkosten worden met uw parkeertegoed verrekend bij 
iedere keer dat u parkeert. De parkeerkosten zijn op basis van 
een dagtarief waarbij rekening wordt gehouden met 
werkzaamheden gedurende de nacht (het tarief is per 24 uur 
en niet per kalenderdag). De parkeerkosten zijn € 5,00 per 
keer. Een instructie vindt u in deze folder.  
 
3. Jaarabonnement parkeren 

Indien uw werkzaamheden langere tijd doorlopen, is het 
voordelig om een jaarabonnement aan te schaffen. Deze werkt 
met de persoonlijke Franciscus -pas, die ook door externen 
gedragen wordt. De kosten voor een parkeerabonnement zijn € 
784,00 (€ 948,64 incl. BTW) per persoon per jaar. Print het 
‘Aanvraagformulier parkeerabonnement Franciscus-Pas voor 
leveranciers en externe bedrijven’ (zie bijlage) en vul deze in. 
Met dit formulier kunt u het bedrag betalen met PIN aan de 
balie van de beveiliging in de centrale hal. Met het 



betalingsbewijs kunt u bij het Servicebureau uw Franciscus-pas 

laten autoriseren voor het parkeerterrein. 
 
Voor nadere vragen, om deze mogelijkheid ook met uw 
Franciscus-Pas te kunnen gebruiken of het omzetten van deze 
optie in bijvoorbeeld een jaarabonnement, kunt u terecht bij 
het Servicebureau van de Facilitaire Dienst. 
 

Parkeren en prepaid tegoed opladen met pas 
Wanneer u voor een langere periode dan een paar dagen 
werkzaamheden verricht in/voor het ziekenhuis, bijvoorbeeld 
als (toe)leverancier, ZZP-er of uitzendkracht, dan bent u in het 

bezit van een persoonlijke Franciscus-Pas. Valt u in een van 
deze groepen, dan is deze Franciscus-Pas standaard geschikt 
om te parkeren middels een prepaid parkeerabonnement. Deze 
geeft toegang tot de parkeerterreinen voor medewerkers. Als 
deze vol zijn dan is de grote parkeerplaats het alternatieve 
parkeerterrein. Op die dagen dat u een avond- of nachtdienst 
hebt, kunt u tevens parkeren in de parkeergarage (inrijden met 
deze pas is mogelijk na 09:00 uur).  
Om in en uit te rijden scant u uw Franciscus-Pas bij de 
slagboom daar waar de tickets normaal uit zouden komen. De 
parkeerkosten zijn op basis van een dagtarief waarbij rekening 

wordt gehouden met werkzaamheden gedurende de nacht (het 
tarief is per 24 uur en niet per dag).  
 
Voordat u kan parkeren met uw Franciscus-Pas moet deze eerst 
worden opgeladen. Er moet tegoed op uw Franciscus-Pas staan 
om te kunnen parkeren. Opwaarderen kan bij iedere 
parkeerbetaalautomaat in het ziekenhuis. Nadat tegoed is 
opgeladen op uw Franciscus-Pas heeft u hiermee toegang tot 
het parkeerterrein en worden de gemaakte parkeerkosten met 
het parkeertegoed verrekend. Een kwitantie van de kosten voor 
het opgewaardeerde bedrag is tijdens het opladen standaard 
beschikbaar. Opladen kan bij iedere betaalautomaat. Door uw 
Franciscus-Pas tegen de gele ticket-insteek te houden (bij het 
ronde logo) verschijnt direct het opwaardeer menu en alleen 
indien uw Franciscus-Pas geschikt is voor het prepaid 
parkeerabonnement.  
 
 



 

  
 

 
 

 

 

Nu kunt u het gewenste bedrag kiezen. Door middel van de 
linkerknop kunt u het bedrag verhogen. Met de middelste knop 
kunt u aangeven dat u een kwitantiebon wilt ontvangen van de 
betaling. Voor vragen of het omzetten van deze optie in 
bijvoorbeeld een jaarabonnement kunt u terecht bij het 

Servicebureau van de Facilitaire Dienst.  
 

  



Parkeerabonnement leveranciers en externe 

bedrijven 
Met dit formulier vraagt u een jaarabonnement aan voor de 
Franciscus Gasthuis & Vlietland Parkeerterreinen voor gebruik 
door medewerkers van uw bedrijf. 
 
Datum aanvraag 
 

….. - …… - 20.. 
 

Uw bestelling  
 

……… x jaarabonnement 
 

Abonnement(en) bedoeld voor 
 

Naam pashouder(s) Pasnummer(s) 

  

  

  

  

 
Uw gegevens: 

 
Naam bedrijf:  

Adres: 
Plaats: 

 
Afdeling: 

Naam:  
    ________________________________ 

      Handtekening voor ontvangst 

 
U dient het bedrag te voldoen aan de balie van de beveiliging op de 

begane grond. Met het betalingsbewijs kunt u bij het Servicebureau van 
de Facilitaire Dienst uw Franciscus-Pas laten autoriseren voor de 

parkeerterreinen. Indien u per overschrijving wenst te betalen of bij 
meerdere abonnementen (5+) gelieve contact op te nemen met de 

teammanager Facilitair Bedrijf afdeling Beveiliging.  
 

In te vullen door medewerk(st)er Servicebureau Facilitair Bedrijf 
Uitgegeven door: 

Datum:  

 
Februari 2017 

 


