Informatie

Parkeren bij het
Elkerliek ziekenhuis
locatie Helmond
Inleiding
Het Elkerliek ziekenhuis heeft op de locatie Helmond betaald parkeren
ingevoerd. Dit om ervoor te zorgen dat patiënten en bezoekers zo dicht
mogelijk bij de ingang van het ziekenhuis kunnen parkeren. Tevens wil het
ziekenhuis, daar waar mogelijk, het gebruik van alternatief vervoer stimuleren.
Met deze folder informeren wij u over de gang van zaken rondom het betaald
parkeren.
Regels parkeerterreinen
Op de terreinen van het Elkerliek ziekenhuis gelden de regels van de
wegenverkeerswet. Bij het niet naleven van deze regels kan proces-verbaal
worden opgemaakt, óf tot wegslepen van de auto worden over gegaan.
Veiligheid
De parkeergarage en het terrein zijn voorzien van observatiecamera’s. De
beveiligingsmedewerkers houden 24 uur per dag toezicht.
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Hoe werkt het betaald parkeren
Het parkeersysteem werkt met kentekenherkenning. U stopt voor de slagboom, het kenteken van uw auto
wordt geregistreerd. Het parkeersysteem koppelt uw kenteken aan een parkeerkaartje.
● U neemt het parkeerkaartje uit en de slagboom gaat open.
● Neem het parkeerkaartje mee, u hebt het nodig bij het betalen.
● Wanneer u het ziekenhuisterrein wilt verlaten, betaalt u bij de betaalautomaat met behulp van uw
parkeerkaartje. Bewaar uw parkeerkaartje.
● Verlaat het parkeerterrein binnen 20 minuten na betaling.
● Bij het uitrijden van het terrein wordt uw kenteken gelezen en gaat de slagboom open. Het parkeerkaartje
heeft u dus alleen nodig als kentekenherkenning niet werkt.
● Een uitzondering hierop geldt bij het gebruik van een abonnement (zie verderop).
Parkeerkaartje verloren
Bent u uw parkeerkaartje kwijt, neem dan contact op met de receptie.
Tarieven en tijden betaald parkeren
U kunt 24 uur per dag parkeren. Van maandag tot en met zondag van 07.00 tot 21.00 uur is dit betaald. Iedere
bezoeker die langer dan 20 minuten parkeert, betaalt. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Tarieven:
● korter dan 20 minuten: gratis
● € 0,10 per 5 minuten (€ 1,20 per uur), met een maximum van € 4,00.
Als u vaker dan 1 keer in het ziekenhuis bent, is wellicht een abonnement te overwegen.
Tarieven abonnementen
● dagkaart
€ 4,00
● weekkaart (7 dagen)
€ 12,50
● maandkaart (30 dagen)
€ 40,00
Abonnementen zijn via de betaalautomaten te verkrijgen. Bij gebruik van een abonnement heeft u het eerder
ontvangen parkeerkaartje niet meer nodig. U krijgt een nieuw parkeerkaartje (abonnement). Dit
parkeerkaartje moet u iedere keer bij het in-en uitrijden bij de slagboom invoeren. Let op:
● Na ieder gebruik uw parkeerkaartje dus weer meenemen!
● Bij het inrijden geen nieuw parkeerkaartje nemen, maar gebruik maken van uw abonnement!
Gepast Parkeren
Deelnemers van ‘Gepast Parkeren’ krijgen een korting van 20 cent per uur op het parkeertarief. U maakt
gebruik van deze korting als bij het inrijden de slagboom opengaat zonder dat u een kaartje heeft getrokken.
Dit gebeurt door middel van kentekenherkenning. Mocht de slagboom niet vanzelf opengaan, houdt dan de
Gepast Parkeren-pas voor de paslezer. Meer informatie over Gepast Parkeren vindt u op
www.parkerenhelmond.nl.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neem dan contact op met de receptie of het
Servicepunt Facilitair Bedrijf. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze folder. Ook vindt u
informatie op onze website www.elkerliek.nl.

Telefoonnummers en adressen

Receptie
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Servicepunt Facilitair Bedrijf
T: 0492 – 59 53 21

