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Parkeervergunning bezoekers

Woont u in een gebied met betaald parkeren, dan kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Uw gasten
parkeren dan goedkoper. Aanvragen kan online of bij de Stadswinkel.
Aan- en afmelden van uw bezoek kan online of telefonisch.

In verband met het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale aanvraag.
Lukt dit niet? Dan vragen wij alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is.

AANVRAGEN

!Vergunning aanvragen en parkeeruren kopen

!Bezoek aanmelden en parkeren

!Kosten

De bezoekersvergunning is gratis.
Het minimale bedrag om op te waarderen en uw bezoek te kunnen aanmelden is € 6,25. Per aangemeld kenteken betaalt u €
0,25 per uur.
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