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Parkeervergunning bezoekers

Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt (Binnenstad, Buiten Centrum of Schilwijken) of heeft u een bedrijf in dit gebied?
Bekijk de kaart met de vergunningzones. Dan kunt u uw bezoek een paar uur op straat laten parkeren op parkeerplekken voor
vergunninghouders of bij een parkeerautomaat. Bewoners kunnen kiezen uit: maximaal 35, 70, 105 of 140 uur per maand. Bedrijven
kunnen kiezen uit: maximaal 70 of 140 uur per maand (zie ook tabblad Bijzonderheden). 

Het parkeervergunningssysteem bestaat uit 2 onderdelen: het Parkeerloket en een bijbehorende webapp 2Park.  Bekijk de handleidingen
voor het Parkeerloket (pdf, 1,8 MB) en de webapp 2Park (pdf, 400 KB). Hoe het nieuwe parkeervergunningssysteem werkt, wordt ook
uitgelegd in een Slmpje.

Met de webapp 2Park kunt u bezoekers aan- en afmelden, favorieten aanmaken en parkeeracties starten, stoppen en plannen. Ook kunt u
bezoek machtigen om zichzelf aan- en af te melden.

D i rect  regelenDirect  regelen

Ga naar het Parkeerloket >>>

Ga naar de webapp 2Park >>>

Aanvraag  Kosten  Termijn  Bijzonderheden  Contact  Zie ook

In het Parkeerloket betaalt u met iDEAL. U kunt kiezen uit 3 betaalperiodes: 3 maanden (kwartaal), 6 maanden (half jaar) of 12 maanden
(1 jaar). U betaalt alleen voor de periode dat u de parkeervergunning heeft.

Tarieven 2021: Bezoekersvergunning voor bewoners

bewoners bewoners uren per maand uren per maand kosten per jaarkosten per jaar 

zone Binnenstadzone Binnenstad 35 uur € 79€ 79

 70 uur € 158€ 158

 105 uur € 236€ 236

 140 uur € 314€ 314

 

zone Schilwijkenzone Schilwijken 35 uur € 41€ 41

 70 uur € 83€ 83

 105 uur € 124€ 124

 140 uur € 166€ 166

 

zone Buitencentrumzone Buitencentrum 35 uur € 39€ 39

 70 uur € 79€ 79

 105 uur € 118€ 118

 140 uur € 158€ 158

 

Tarieven 2021: Bezoekersvergunning voor bedrijven

BedrijvenBedrijven uren per maanduren per maand kosten per jaarkosten per jaar

zone Binnenstadzone Binnenstad 70 uur € 212€ 212

 140 uur € 423€ 423

    

zone Schilwijkenzone Schilwijken 70 uur € 83€ 83

 140 uur  € 166 € 166

    

zone Buitencentrumzone Buitencentrum 70 uur € 79€ 79

 140 uur € 158€ 158

Beta l ingsverzoeken staan k laar  in  Parkeer loketBeta l ingsverzoeken staan k laar  in  Parkeer loket

Welke betaalperiode u ook kiest, u krijgt altijd 1 maand voor het aaopen van uw betaalperiode een e-mail met het verzoek om de volgende
periode te betalen. De betaling staat dan voor u klaar in het Parkeerloket. Betaalt u niet op tijd, dan beëindigen wij uw parkeervergunning.

U  wi l t  de  betaalper iode veranderenU wi l t  de  betaalper iode veranderen

De door u gekozen betaalperiode geldt voor de gehele tijd dat u de parkeervergunning heeft. Wilt u een andere betaalperiode? Dan moet u
de parkeervergunning beëindigen en opnieuw aanvragen. U kiest hierbij voor een andere betaalperiode. Dit kunt u regelen via het
Parkeerloket. U kunt hiervoor ook terecht aan de balie.   

Ver lenging van uw parkeervergunningVer lenging van uw parkeervergunning

Wij verlengen uw parkeervergunning automatisch met dezelfde looptijd. Voorafgaand aan een nieuwe periode zetten wij uw
verlenging klaar in het Parkeerloket. U krijgt van ons een betaalverzoek per e-mail. Zodra u betaalt, is de parkeervergunning weer geldig. 

Betaalt u niet (op tijd), dan vervalt uw parkeervergunning. U loopt dan risico op een parkeerboete.
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