Bestelling
Uitrij- en/of waardekaarten stadsgarages
Dit formulier inscannen en e-mailen naar
uitrijwaardekaarten@rotterdam.nl

Wist u dat u deze aanvraag ook heel gemakkelijk en snel digitaal kunt doen? Ga
hiervoor naar www.rotterdam.nl/parkerenonline
Let op:
Voor bedrijven gebruikt de gemeente de adresgegevens zoals die bij de Kamer van
Koophandel zijn geregistreerd.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
Het formulier moet bij elke (vervolg-) bestelling volledig worden ingevuld. Bij elke
bestelling worden administratiekosten à € 7,18 in rekening gebracht. De minimale
besteleenheid is 10 stuks.
Uw bestelling wordt binnen 10 dagen aangetekend verzonden.
Alle waardekaarten zijn 1 jaar geldig na afgiftedatum. Afgenomen kaarten kunnen niet
worden geretourneerd. Alle geplaatste bestellingen worden automatisch gefactureerd.

Meer informatie:
www.rotterdam.nl/parkeren
www.rotterdam.nl/parkerenonline

Gegevens aanvrager
inschrijfnummer Kamer van Koophandel + vestigingsnummer

Bent u een éénmanszaak? Vul hier uw burgerservicenummer in
(ga direct naar invullen telefoonnummer)
achternaam en voorletters aanvrager
man

vrouw

telefoonnummer

e-mailadres

Betaling
Welke betaalwijze wilt u?
eenmalige incasso

acceptgiro

bankrekeningnummer (IBAN)

Benodigde documenten
Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager

Ondertekening
Ondertekening van dit formulier is, in geval van eenmalige incasso, tevens een
machtiging voor een eenmalige incasso.*
datum

handtekening aanvrager

* Als het bedrag niet automatisch van de rekening kan worden geschreven, vordert gemeente
Rotterdam het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
In dat geval komen alle invorderingskosten voor rekening van de aanvrager, naast de kosten van de
bestelling,
Vul ook het tweede blad in

blad 1/2

Producten
Geld waardekaart: Met deze kaart worden de parkeerkosten in mindering gebracht met de geld waarde van de kaart;
Deze kaarten zijn voor alle garages beschikbaar.
Tijd waardekaart:

Met deze kaart wordt de parkeertijd in mindering gebracht met de tijd waarde van de kaart;
Deze kaarten zijn voor alle garages beschikbaar, de tarieven verschillen per klasse garage.

Uitrijkaart:

Met deze kaart kunt u eenmalig uitrijden binnen 24 uur na inrijden, u hoeft niet langs de betaalautomaat;
Deze kaarten zijn voor alle garages beschikbaar, de tarieven verschillen per klasse garage;
Uitrijkaarten zijn alleen voor evenementen verkrijgbaar.

Indeling garages
Stadsgarages Centrum:
Boompjes, Erasmusbrug, Kiphof, meent, Museumpark, Oude Haven, Schouwburgplein 1 en 2
Stadsgarages Overig:
Benthuizerstraat, Boulevard Zuid, Colosseumweg, Hoogvliet-Centrum, Lusthofstraat, Mathenesserplein,
Nieuwe Binnenweg I, Veranda, Zoomstraat
Tarieven per stadsgarage

Centrum

Overig

tijdwaardekaart 1 uur

€ 1,98

€ 1,17

tijdwaardekaart 2 uur

€ 3,96

€ 2,34

tijdwaardekaart 3 uur

€ 5,94

€ 3,51

tijdwaardekaart 4 uur

€ 7,93

€ 4,68

tijdwaardekaart 5 uur

€ 9,90

€ 5,84

tijdwaardekaart 6 uur

€ 11,88

€ 7,02

tijdwaardekaart 7 uur

€ 13,85

€ 8,19

tijdwaardekaart 8 uur

€ 15,84

€ 9,37

tijdwaardekaart 9 uur

€ 17,82

€ 10,53

tijdwaardekaart 24 uur

€ 19,80

€ 11,70

tijdwaardekaart 24 uur met plaatsgarantie*
uitrij kaart

€ 39,60
€ 19,80

€ 23,40
€ 11,70

uitrij kaart met plaatsgarantie*
avondkaart

€ 39,60
€ 9,90

€ 23,40
€ 5,84

Standaard geldig tussen 18:00 - 04:00 uur

Geldwaardekaarten
Geldwaardekaarten zijn voor alle garages verkrijgbaar vanaf € 1,00 (hele euro's).
Op deze kaarten wordt een korting verleend van 10%.
Bij voorbeeld: u betaalt voor een € 5,00 geldwaardekaart een bedrag van € 4,50.
Garage
Voor welke garage wilt u de kaarten bestellen:
Producten
Bedrag

Aantal

Uur

geldwaardekaart

tijdwaardekaart

geldwaardekaart

tijdwaardekaart

geldwaardekaart

tijdwaardekaart
uitrijkaart
avondkaart

Maatwerk
Datum en tijdstip reservering (plaatsgarantie):
datum

tijd

Dit formulier is bestemd voor onze standaard producten. In afwijking hiervan is maatwerk veelal mogelijk.
Neem telefonisch contact met mij op, ik wil graag informatie over de mogelijkheden
Telefoonnummer (indien afwijkend van bovenstaand nummer)

blad 2/2

Aantal

