Patiënteninformatie

Parkeertarieven en abonnementen
Parkeerkosten Amphia
Voor alle locaties van Amphia gelden 24 uur per dag
de volgende parkeertarieven:
tot 16 minuten
per 16 minuten
maximum per 24 uur
verloren kaart

gratis uitrijden
€ 0,50
€ 10,00
€ 10,00

Indien u binnen 24 uur meerdere malen in- en
uitrijdt kunnen de kosten hoger zijn.
Voor patiënten en bezoekers die regelmatig
parkeren op de terreinen van het ziekenhuis biedt
Amphia drie parkeerabonnementen en een
12-strippenkaart.
Uitgangspunten
Bij het aanschaffen van een parkeerabonnement of
strippenkaart vragen wij u rekening te houden met
het volgende:
U ontvangt geen geld retour als u het
abonnement niet volledig gebruikt.
Bij beschadiging, verlies of diefstal van het
abonnement kunt u tegen het normaal geldende
tarief een nieuw abonnement of strippenkaart
aanschaffen.
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Welke opties heeft u?
U heeft de keuze uit onderstaande
abonnementen en een 12-strippenkaart:
Een abonnement voor een week (7 aaneengesloten dagen) dat € 20,00 kost.
Een abonnement voor twee weken (14 aaneengesloten dagen) voor een bedrag van € 30,00.
Een abonnement voor 2 weken, voor € 12,50
verkrijgbaar voor patiënten die 30 dagen of meer
aaneengesloten opgenomen liggen.
Een 12-strippenkaart voor € 30,00 waarmee u
gedurende 365 dagen 12 keer kunt parkeren.

Of het rendabel is voor u om een bepaald
abonnement of strippenkaart aan te schaffen, is
afhankelijk van het aantal keer dat u in een
bepaalde periode parkeert en de parkeerduur.
Aanschaffen en activeren abonnementen
Op locatie Molengracht zijn de
parkeerabonnementen voor 7 en 14 dagen en de
strippenkaart verkrijgbaar via de betaalautomaat
voor het parkeren. Het abonnement voor
langparkeren (30 aaneengesloten dagen of langer)
is niet via de betaalautomaat te verkrijgen maar bij
de receptie in de centrale hal en kan alleen met pin
worden betaald.
Bij de Amphia locaties Langendijk en Oosterhout
kunt u de abonnementen en strippenkaart alleen
verkrijgen bij de receptie (bij voorkeur met
pinbetaling.
De looptijd van uw abonnement of strippenkaart
gaat in, zodra u de eerste keer de uitrit verlaat. Wilt
u het locatie-overstijgend gebruiken? Informeert u
dan bij de receptie.
Kiss & Ride
Bent u slecht ter been? Dan kunt u op alle locaties
op het voorplein nabij de hoofdingang afgezet en
weer opgehaald worden.
Minder validen
Op alle locaties zijn mindervalideparkeerplaatsen
beschikbaar. U betaalt hiervoor het normale
parkeertarief.
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Pendelservice op Amphia Molengracht
Voor het vervoer van en naar de parkeergarage naar
de hoofdingang van Amphia Molengracht kunt u
gebruik maken van onze gratis pendelservice. De
twee elektrische pendelbussen rijden op:
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 20.30 uur
Zaterdag/zondag tussen 11.00 en 20.30 uur.

In de parkeergarage is een vaste opstapplaats. Er
zijn geen vaste opstaptijden. Aan de hoofdingang
kan de chauffeur u ook weer ophalen. Ook is er
ruimte voor kleine middelen in de bus, bijvoorbeeld
een rollator of een opklapbare rolstoel.
Disclaimer
Amphia is op geen enkele wijze verantwoordelijk
voor verlies, diefstal of enig ander oneigenlijk
gebruik van het parkeerabonnement of
strippenkaart. Alle verantwoordelijkheid voor een
juist beheer en gebruik van het parkeerabonnement
ligt bij de aanvrager.
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