
Meer informatie

 

 

Parkeerbeleid
Wat zijn de parkeertarieven?
U kunt gebruik maken van een gereduceerd parkeertarief, wanneer u naar De Hoogstraat komt
voor behandeling of sport. Als u klinisch bent opgenomen, kunnen ook uw naasten gebruik maken
van dit gereduceerd tarief.
 
Gereduceerd tarief €1,15 per keer
Incidenteel parkeren €4,01 per uur

Met een maximum dagtarief van €28,21
Zon- en feestdagen Gratis
Tussen 21:00 - 06:00 uur Gratis

 

Hoe krijgt u het gereduceerd tarief?
Als bezoeker van de polikliniek Jeugd en Volwassenen haalt u een stempel bij de polibalie als
bewijs dat u een afspraak had. Daarna meldt u zich met uw inrijkaart bij de receptie. Andere
bezoekers kunnen zich zonder stempel melden bij de receptie.
 

Hoe gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart?
Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u gratis gebruik maken van
het parkeerterrein. Met uw inrijkaart gaat u naar de receptie. U laat uw legitimatiebewijs en
gehandicaptenparkeerkaart zien. De receptie registreert dit op de inrijkaart, waardoor u
gemakkelijk kunt in- en uitrijden. De slagboom opent automatisch. De geldigheidsduur is 15
weken. Na 15 weken kunt u opnieuw voor de duur van 15 weken gratis parkeren aanvragen bij de
receptie.
 

Hoe werkt kentekenregistratie?
U kunt met uw inrijkaart makkelijk uitrijden vanwege de kentekenregistratie. De slagboom opent
automatisch bij het lezen van uw kenteken. Houd altijd uw kaartje bij de hand in het geval dat de
kentekenregistratie niet werkt, zoals bij slecht weer of een vuil kenteken. Houd in dat geval uw
kaartje voor de kaartlezer. Uw kenteken wordt alleen geregistreerd op het inrijkaartje en niet voor
andere doeleinden gebruikt.
 

Waarom betaald parkeren?
Bij De Hoogstraat geldt betaald parkeren voor iedereen die gebruik maakt van het parkeerterrein.
Deze keuze is gemaakt vanwege drukte op de parkeerplaats. Door een parkeertarief voor alle
gebruikers in te voeren, komen er naar verwachting meer parkeerplekken vrij voor revalidanten en
bezoekers.
 
Als u vragen heeft of meer wilt weten over het parkeerbeleid, kunt u terecht bij de receptie.

030 256 1211

receptie@dehoogstraat.nl

www.dehoogstraat.nl

Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
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