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Inleiding
Soms komen patiënten of bezoekers zeer regelmatig of
meerdere keren per dag naar Ziekenhuis Amstelland.
Bij elk bezoek is een parkeerkaartje nodig. Voor deze
patiënten en bezoekers bestaat de mogelijkheid een
maandpas parkeren te kopen.
Wat houdt de maandpas parkeren in?
U kunt met de maandpas voor een periode van 30
dagen onbeperkt gebruik maken van het
hoofdparkeerterrein van het ziekenhuis.
Wat kost de maandpas?
U betaalt € 50,- voor de pas. U kunt pinnen. Hiervan is
€ 25,- parkeergeld en € 25,- borg. De borg krijgt u
terug na inlevering van de pas.
De parkeertarieven
Tijd
Eerste 30 minuten
Eerste uur
Eerste 2 uur
Eerste 2,5 uur
Eerste 3 uur
Eerste 8 uur
Dagtarief

Tarief
Gratis
€1,80
€3,00
€4,10
€4,40
€6,60
€11,00

Voorbeeld: als u vaker dan twee keer het maximale
parkeerbedrag denkt te gebruiken, heeft u voordeel bij
de maandpas.

Hoe komt u aan de maandpas?




U vult het bijgevoegde aanvraagformulier voor de
maandpas in.
U levert het ingevulde aanvraagformulier in bij de
receptie van het ziekenhuis.
U ontvangt direct een geactiveerde maandpas van
de receptie, werkwijze:
1. u betaalt contant of via pin;
2. u ontvangt een kwitantie als bewijs van
betaling;
3. u tekent voor ontvangst van de maandpas.

Verlenging van de pas
U kunt uw maandpas verlengen bij de receptie. Na
betaling van € 25,- ontvangt u een kwitantie. Graag de
maandpas een werkdag eerder verlengen dan de
einddatum van de pas.
Wanneer levert u de maandpas in?
U levert de maandpas in bij de receptie van het
ziekenhuis als de periode van 30 dagen verstreken is,
of eerder indien u denkt de pas niet meer nodig te
hebben.
Tevens tekent u het originele aanvraagformulier van
de maandpas. Op uw bank- of girorekening ontvangt u
de borg terug.
Vragen of opmerkingen
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de maandpas
parkeren dan kunt u deze stellen aan de receptie
telefoonnummer 020 - 755 7000.

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of
is iets onduidelijk beschreven, dan horen
wij dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl

