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Tarief

Persoonsgegevens

ALLE INFO EN TARIEVEN OP WWW.MOBILITEITGENT.BE
 

Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent
Contactpersoon: Valerie Seys
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T: (09) 266 28 00   
E:  mobiliteit.parkings@gent.be 

Aanvraagformulier congreskaarten

Congreskaarten kunnen enkel aangevraagd worden per schijf van 24 uur parkeren: dit bedraagt € 26** per schijf. 
De aankoop van congreskaarten houdt geen voorbehouden parkeerplaatsen in. De congreskaart wordt bij elke in- en uitrit gebruikt.

De congreskaarten kunnen minstens 3 werkdagen na bestelling worden afgehaald aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf, Sint–Michielsplein 9, 

9000 Gent . De balie is toegankelijk voor het publiek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en woensdag ook 

van 14 tot 16 uur.

Kortingen:  20 % bij een aankoop van € 3.500 of meer, incl. BTW
 

Datum aanvraag:

Opgelet :  
De betaling gebeurt per overschrijving op basis van een factuur die u ontvangt met de post na afhaling van uw bestelling.
**Deze prijs is onder voorbehoud van tariefwijzigingen zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Aanvraag parkeergarage   Vrijdagmarkt /   Sint-Michiels /   Reep *

Aanvraag parkeergarage   Vrijdagmarkt /   Sint-Michiels /   Reep *
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Periode

Periode

(minimum € 50 per bestelling)     subtotaal : 

prijs

prijsaantal

van...................dag tot...................dag

tot...................dagvan...................dag

van...................dag

van...................dag

van...................dag

van...................dag

korting :* Kruis aan in welke parking u wenst te parkeren

Totaal :

=€

=€

€

€
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Aanvrager 

Bedrijfsnaam 

Facturatieadres 

BTW-nr. of rijksregisternummer 

Telefoonnummer 

 

               

  E-mail  
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