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 Gebruiksaanwijzing abonnementspas parkeerterrein P-15 

 

 
 Geachte heer/mevrouw 

 U hebt een vergunning aangevraagd voor de parkeerterrein P-15. Deze vergunning treft u hierbij aan, 

in de vorm van een abonnementspas. De pas is op uw naam uitgegeven en niet overdraagbaar. 

Uw pas valt onder de regels voor vergunning uitgifte van de gemeente Nieuwegein. 

 

 Gebruiksaanwijzing abonnementspas 

Met de abonnementspas kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag, het parkeerterrein bij de inrit oprijden 

en bij de uitrit het terrein verlaten. Uw pas wordt bij het oprijden/verlaten van het parkeerterrein geregistreerd 

als aanwezig/afwezig. Dit betekent dat u nooit twee keer de pas kunt gebruiken om op te rijden zonder eerst  

afgereden te zijn. Dit voorkomt misbruik van de pas. Uw pas wordt bij het eerste gebruik ingesteld op  

aan/afwezig. U moet bij de zuil links voor de slagboom uw abonnementspas stil voor de witte stikker houden 

waarna de slagboom open gaat. 

 Vragen 

Op de inrit- en uitritzuil zit een intercomknop. Hiermee kunt u contact opnemen met de beheerder 

mochten er problemen zijn bij het in en uitrijden. De beheerder is aanwezig tussen 7.00 uur tot 23.00 uur, 

van Ma t/m Za, daarna is de intercom doorgeschakeld naar de meldkamer en u wordt op afstand geholpen. 

 Wijzigingen/opzeggen  

Wijziging / opzeggen van uw abonnement en overige vragen kunt u contact opnemen met  

ParkeerService Nieuwegein : telefoonnummer (030)6046667. 

 Verlies of diefstal 

Bij verlies of diefstal van uw abonnementspas, kan er alleen een duplicaatpas verstrekt worden op vertoon  

een betalingsbewijs van € 37,50 (borg)  bij de ParkeerService Nieuwegein 

 Beveiliging 

Tussen 7:00 uur en 23:00 uur is er een beheerder aanwezig. Bij de in- en uitrit hangt een camera voor Uw 

veiligheid en ten diensten van het beheer van het parkeerterrein. 

 

 We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 Met vriendelijke groet, 

ParkeerService Nieuwegein. 
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