Instructies gebruik Kortingskaart en In- & uitrijkaart
Het Parkeerbedrijf kent twee waardenkaarten die aan de parkerende bezoeker verstrekt kunnen
worden als tegemoetkoming in de parkeerkosten. Hieronder treft u de gebruiksinstructies van beide
kaarten aan.

Kortingskaart (€ of %)
1. De parkeerder ontvangt een parkeerkaart uit de automaat bij de slagboom
aan de ingang van de parkeerlocatie.
2. Deze parkeerkaart dient goed bewaard te worden. Deze is later nodig voor
de afrekening bij de betaalautomaat en het uitrijden van de garage.
3. De kortingskaart ontvangt de parkeerder van zijn contactpersoon. De
hoogte/bedrag van de korting (€ of %) is op de kaart aangegeven
4. De parkeerder gaat met beide kaarten naar de betaalautomaat binnen de
parkeerlocatie.
5. Eerst stopt men de parkeerkaart (verkregen bij de slagboom) in de
betaalautomaat.
6. Er verschijnt een bedrag.
7. PARKEERKAART terugnemen en de KORTINGSKAART invoeren.
8. Het kortingsbedrag wordt afgewaardeerd. Als het kortingsbedrag de
parkeerkosten niet geheel vergoed, verschijnt op het scherm een restbedrag
dat nog betaald moet worden. Dat kan contant of met PIN/CHIP gebeuren. (Eventuele
tegoeden op de kortingskaart vervallen na afrekening automatisch)
9. Met de parkeerkaart kan nu worden uitgereden via de slagboom.
Mocht de parkeerder problemen ondervinden, dan kan deze via de intercom op de betaalautomaat
contact zoeken met de beheerder.

In- & uitrijkaart
1. De parkeerder ontvangt vooraf aan zijn bezoek van de parkeerlocatie een
“In&uitrijkaart” van zijn contactpersoon.
2. De parkeerder voert de In&uitritkaart in de gleuf van de automaat bij de
slagboom aan de ingang van de parkeerlocatie.
3. Deze “In&uitrijkaart” dient goed bewaard te worden omdat deze later nodig is
voor het uitrijden van de garage.
4. Bij het verlaten van de parkeergarage voert de parkeerder de “In&uitrijkaart”
in de gleuf van de automaat bij de uitgang van de garage (bij de slagboom).
LET OP: De parkeerder hoeft NIET langs de betaalautomaat (tenzij hij langer
parkeert dan de dag waarop de waardekaart geldig is).

Vragen?
De beheerder is te vinden in de loge van de parkeergarage onder het ACTA-gebouw op maandag tot
en met zondag van 07:00 uur tot 22:00 uur en te bereiken op het telefoonnummer is (020-59) 89970
of via de intercom.
In Samenwerking met:

