Hoe gebruikt u de nieuwe
parkeerautomaten?
A

Kleur tariefzone

B

Aanraakscherm

C

‘Aan’-knop

D

Met kaart betalen

E

Cash betalen

Een papieren ticketje achter uw voorruit
leggen, behoort tot het verleden: de
nieuwe generatie parkeerautomaten werkt
DIGITAAL. U tikt op het scherm gewoon
uw nummerplaat en de tijd die u wilt
parkeren in, betaalt en vervolgt uw weg.

Stap 1
Druk op de ‘aan’-knop om
het scherm te activeren.
Kies uw taal, lees de
tariefinfo en druk op start.

A

Stap 2

Stap 3

B
C

D

E

Bepaal uw parkeertijd door
op de + of - te drukken.

Stap 4
Kies de betalingswijze.
Opgelet! Niet elke automaat
aanvaardt cash.

Stap 5
Geef aan of u een
kwitantie wilt.
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Geef uw nummerplaat in.
Een ticket achter de voorruit
leggen, moet niet meer

De grote principes
• In uw eigen bewonerszone
parkeert u gratis met een
bewonersvergunning.
Daarbuiten betaalt u aan een
parkeerautomaat.
• Er zijn nieuwe
parkeerautomaten, waarbij
u uw nummerplaat ingeeft.
U krijgt geen ticket meer om
achter de voorruit te leggen.
De controle gebeurt op basis
van de nummerplaat die u
ingaf in de automaat.
• Als u niet betaalt aan de
parkeerautomaat of als u
onterecht parkeert op een
plaats die voorbehouden is
voor bewoners, krijgt u een
retributie.
• Personen met een beperking
kunnen bovengronds overal

De tarieven
Hoe verder u van het stadscentrum parkeert,
hoe goedkoper de tarieven en hoe langer de
maximaal toegelaten parkeerduur.
DUURST

GOEDKOOPST

gratis parkeren (met een
kaart voor personen met
een handicap, leg uw kaart
steeds achter de voorruit),
behalve op een parkeerplaats
die voorbehouden is
voor bewoners. Ook op
parkeerplaatsen voor
‘ultrakort parkeren’ (vroeger
kiss&ride, laden en lossen, … )
geldt de kaart voor personen
met een handicap niet.
Ondergronds zijn er plaatsen
gereserveerd voor mensen
met een handicap, die zijn wel
betalend.
• De prijs om een uur te
parkeren is niet in elke
straat dezelfde. Hoe verder
van het stadscentrum, hoe
goedkoper de tarieven.

• In tariefzones rood, oranje en geel mag u 2
keer per dag 15 minuten gratis parkeren, in
tariefzone groen is dat 2 keer 30 minuten.
Voldoende om bijvoorbeeld snel binnen te
springen bij de bakker of de apotheek.
• In de rode zone mag u maximaal 3 uur parkeren.
Ook in de buurt van de stations (gele zone)
kunt u tussen 9 en 19 uur niet langer dan 3 uur
parkeren. Na 19 uur kan dat wel.

