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1 Algemeen
● Om veiligheidsredenen is de parking uitgerust met
camerabewaking en video-opname.
● Sluit uw voertuig altijd goed af en laat geen waardevolle
voorwerpen in de auto achter. Het ziekenhuis kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke diefstal.
● Op de parking gelden de regels van de wegcode.

2 Hoe werkt de betaalparking?
(exclusief weekabonnement / 10-beurtenkaart)
Als u de betaalparking wil oprijden, drukt u aan de
slagboomautomaat op de grote drukknop en neemt u een
parkingticket. Dit ticket neemt u mee.
Voor u het ziekenhuis verlaat, moet u met dit ticket de parking
betalen aan één van de betaalautomaten in het ziekenhuis.
Betaalautomaat 1 en 2 bevinden zich in het Atrium van het
ziekenhuis, kort bij de hoofdingang/onthaalbalie; betaalautomaat
3 bevindt zich in de garage aan het onthaal van de dienst
spoedgevallen.
U kunt aan deze automaten betalen met betaalkaarten. Aan
betaalautomaat 1 kunt u ook betalen met munten.
Bij betaling wordt uw ticket gevalideerd. Met het gevalideerde
ticket kunt u (tot maximum 30 minuten na betaling) de slagbomen
aan de uitrit van de parking openen en de parking verlaten.
Als u uw parkingticket verliest kunt u aan de betaalautomaat een
éénmalige uitritkaart kopen. Deze kost 9 euro.
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3 Weekabonnement / 10-beurtenkaart
Met het weekabonnement en de 10-beurtenkaart kunt u zowel de
parking oprijden als verlaten. U kunt er de parking mee verlaten
zonder eerst gebruik te maken van de betaalautomaten.
Met een weekabonnement kunt u gedurende 7 opeenvolgende
dagen de parking onbeperkt oprijden en verlaten.
Met een 10 beurtenkaart kunt u 10 x de parking oprijden en
verlaten. De parkeertijd is onbeperkt. De kaart is 6 maanden
geldig.

4 Tarieven
Normaal tarief voor patiënten, bezoekers en vertegenwoordigers
Parkeertijd beperkt tot 30 minuten

gratis

Eerste uur

€ 1.50

Elk bijkomend begonnen uur

€1

Maximumbedrag

€6

Verlaagd tarief voor patiënten, bezoekers en vertegenwoordigers

10 beurtenkaart

€9

Afgeleverd door

Betalen aan

● Infobalie van
7. tot 21 .u

Betaalautomaat
1,2 of 3

● Onthaalspoed
24 u/24 u
Weekabonnement
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€ 12.50

Betaalautomaat
1, 2 of 3

Betaalautomaat
1, 2 of 3

5 Kort parkeren
Aan de ingang van het ziekenhuis zijn er 4 parkeerplaatsen voor
kort parkeren. Deze plaatsen mogen alleen gebruikt worden om
passagiers te brengen en/of op te halen. De parkeertijd is
maximum 15 minuten.
Nadien plaatst u uw wagen zo vlug mogelijk op de betaalparking
zodat de parkeerplaatsen ook gebruikt kunnen worden door
personen die na u komen.

6 Mindervalidenparkeerplaats (betalend)
Op de betaalparking zijn 14 parkeerplaatsen speciaal aangelegd
en voorbehouden voor mindervaliden. Deze plaatsen mogen
alleen gebruikt worden door bezoekers/patiënten die in het bezit
zijn van een officiële parkeerkaart voor mindervaliden die
afgeleverd werd door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid. Plaats deze officiële kaart zichtbaar in uw wagen.

7 Verboden te parkeren
Het is strikt verboden te parkeren:
● voor de hoofdingang van het ziekenhuis
● op plaatsen die niet aangeduid zijn als parkeerplaats
● op plaatsen voor mindervaliden, tenzij met een officiële kaart
Parkeren op de parking van de dienst spoedgevallen is alleen
toegestaan voor spoedpatiënten en ziekenwagens.
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8 Bijkomende info / problemen?
Bij problemen kunt u terecht bij de medewerkers van de
onthaalbalie. Ze zullen u graag helpen en/of bijkomende info
geven.

9 Plattegrond parking AZ Klina

Augustijnslei
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Legende
● A Inrit parking
● B Uitrit parking
● C Parkeerplaatsen mindervaliden
● D Ingang ziekenhuis
● E Kort parkeren max 15 minuten
● F parkeerplaatsen
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Bij problemen kunt u terecht bij de medewerkers van het onthaal
aan de onthaalbalie. Ze zullen u graag helpen en/of bijkomende
info geven.
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