Bezoekadres
Wolvenhoek 1
Correspondentieadres Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
e-mail
stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl
Telefoon
(073) 615 5155

Wat u moet weten over een abonnement in een parkeergarage
Parkeergarage Visstraat
Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor een abonnement?
• Het bedrijf moet in de binnenstad gevestigd zijn en moet als zodanig ingeschreven staat in het register van de
Kamer van Koophandel.
• Het voertuig moet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering (dus geen woon-werkverkeer).
• Het bedrijf beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.
• Het abonnement wordt niet gebruikt voor bezoekers.

Parkeergarage Visstraat/Wolvenhoek/Stationsplein/Sint Josephstraat
Wanneer komt een bewoner in aanmerking voor een abonnement?
• U moet staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op een adres in de binnenstad.
• U moet eigenaar zijn van het voertuig dat u wilt parkeren. Als u een leaseauto of bedrijfsauto rijdt dient u dit
privé-gebruik schriftelijk aan te tonen.
• U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.
• U hebt geen 24-uursparkeervergunning binnenstad of u levert uw parkeervergunning in.
• Per woonadres krijgt u maar één 24-uursvergunning binnenstad of een abonnement in een parkeergarage.
Parkeergarage St.-Jan
• Bij verlening van het abonnement ontvangt u een contract met alle voorwaarden.
• U mag het abonnement niet doorverkopen of doorverhuren aan derden.
Betalen
Wij brengen altijd hele maanden in rekening. Ieder kwartaal wordt het parkeergeld in rekening gebracht.
Na uw 1e aanvraag gebeurt dit achteraf, daarna telkens voorafgaand aan een nieuw jaar of kwartaal. In de eerste
factuur zit ook een borg van € 20,- voor de pas. Deze wordt teruggestort als u de pas inlevert. Zorg ervoor dat u
op tijd betaalt. Het is makkelijk als u ons machtigt voor een automatische incasso. Dan schrijven we het bedrag
automatisch af van uw rekening.
U kunt uw bank altijd opdracht geven de betaling ongedaan te maken. Wilt u anders betalen? Vermeld dan altijd
het factuur- en debiteurnummer.

Parkeergarage Keizerstraat
Wanneer komt een bewoner in aanmerking voor een abonnement?
• U moet staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op een adres in de binnenstad.
• U moet eigenaar zijn van het voertuig dat u wilt parkeren. Als u een leaseauto of bedrijfsauto rijdt dient u dit
privé-gebruik schriftelijk aan te tonen.
• U mag het abonnement niet doorverkopen of doorverhuren aan derden.
Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor een abonnement?
• Het bedrijf moet in de binnenstad gevestigd zijn en moet als zodanig ingeschreven staat in het register van de
Kamer van Koophandel.
• Het abonnement wordt niet gebruikt voor bezoekers.
• U mag het abonnement niet doorverkopen of doorverhuren aan derden.
Betalen
Wij brengen altijd hele maanden in rekening. Ieder kwartaal wordt het parkeergeld in rekening gebracht.
Na uw 1e aanvraag gebeurt dit achteraf, daarna telkens voorafgaand aan een nieuw jaar of kwartaal. In de eerste
factuur zit ook een borg van € 20,- voor de pas. Deze wordt teruggestort als u de pas inlevert. Zorg ervoor dat u
op tijd betaalt. Het is makkelijk als u ons machtigt voor een automatische incasso. Dan schrijven we het bedrag
automatisch af van uw rekening.
U kunt uw bank altijd opdracht geven de betaling ongedaan te maken. Wilt u anders betalen? Vermeld dan altijd
het factuur- en debiteurnummer.
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Parkeergarage Museumkwartier
Wanneer komt een bewoner in aanmerking voor een abonnement?
• U moet staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op een adres in de binnenstad.
• U moet eigenaar zijn van het voertuig dat u wilt parkeren. Als u een leaseauto of bedrijfsauto rijdt dient u dit
privé-gebruik schriftelijk aan te tonen.
• U beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.
• U hebt geen 24-uursparkeervergunning binnenstad.
• Per woonadres krijgt u maar één 24-uursvergunning binnenstad of een abonnement in een parkeergarage.
• U mag het abonnement niet doorverkopen of doorverhuren aan derden.
Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor een abonnement?
• Het bedrijf moet in de binnenstad gevestigd zijn en moet als zodanig ingeschreven staat in het register van de
Kamer van Koophandel.
• Het voertuig moet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering (dus geen woon-werkverkeer).
• Het bedrijf beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.
• Het abonnement wordt niet gebruikt voor bezoekers.
• U mag het abonnement niet doorverkopen of doorverhuren aan derden.
Betalen
Wij brengen altijd hele maanden in rekening. Ieder kwartaal wordt het parkeergeld in rekening gebracht.
Na uw 1e aanvraag gebeurt dit achteraf, daarna telkens voorafgaand aan een nieuw jaar of kwartaal. In de eerste
factuur zit ook een borg van € 20,00 voor de pas. Deze wordt teruggestort als u de pas inlevert. Zorg ervoor dat u
op tijd betaalt. Het is makkelijk als u ons machtigt voor een automatische incasso. Dan schrijven we het bedrag
automatisch af van uw rekening.
U kunt uw bank altijd opdracht geven de betaling ongedaan te maken. Wilt u anders betalen? Vermeld dan altijd
het factuur- en debiteurnummer.
Algemene voorwaarden parkeergarage
Kan ik het abonnement opzeggen?
Ja, dat kunt u op elk moment doen. Zowel bij jaarbetaling als bij kwartaal betaling. Stuur uw schriftelijke
toelichting naar Stadstoezicht of lever hem in bij de balie op Stadskantoor. Lever ook uw toegangspas in! U krijgt
het geld terug over de resterende hele maanden die u al betaald hebt. Dus niet van de lopende maand waarin u
opzegt. Als u de toegangspas niet inlevert ontvangt u de borg niet terug.
Op www.s-hertogenbosch.nl staat een mutatieformulier. U kunt dat samen met uw toegangspas opsturen.
Krijg ik een vaste parkeerplaats in de garage?
U krijgt geen vaste plaats. U krijgt wel plaatsgarantie.
Nog vragen?
Wij zijn bereikbaar op (073) 615 51 55. Of via het mailadres stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl
Naar de gemeente?
Wij werken volledig op afspraak.
Plan uw bezoek via www.s-hertogenbosch.nl/afspraakmaken. Bellen kan ook: (073)615 51 55.
Op www.s-hertogenbosch.nl kunt u de voorwaarden nog eens nalezen. U kunt ze ook opvragen bij
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