U kunt uw ticket laten valideren aan de balie van de
dienst spoedgevallen.
Let op! Staat u onnodig op de spoedparking, dan

Algemene parkeertarieven

Deze tarieven zijn geldig op campus Sint-Niklaas (site L.
De Meesterstraat en site Moerlandstraat) en campus
Beveren.

Parkeertijd

Parkeertarief

20 minuten

Gratis

1 uur

€ 1,20

2 uur

€ 2,40

3 uur

€ 3,60

4 uur

€ 4,80

Vanaf 5 tot en met 24 uur (dagtarief )

€ 6,00

Langer dan 24 uur: het tarief herhaalt zich
3-dagenkaart
€ 15
Ticket geldig 3 opeenvolgende dagen
na aankoop aan de parkeerautomaat.
Elke keer te gebruiken bij het binnenen buitenrijden. Het ticket kan niet
doorgegeven worden.
Vervangingsticket bij verloren ticket
U kunt betalen met bancontact of
cash geld. Verliest u uw ticket, dan
kunt u aan de parkeerautomaat een
vervangticket kopen.

€ 25
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betaalt u € 5 per uur.

Parkeren in
AZ Nikolaas

Al onze campussen beschikken over een parking voor
patiënten en bezoekers. Campus Sint-Gillis-Waas, campus
Hamme en campus Temse beschikken over een gratis
parking. Enkel campus Sint Niklaas (Moerlandstraat en
L. De Meesterstraat) en campus Beveren hebben een
betalende parking. Met deze brochure informeren wij u
over het gebruik en de tarieven.

AZ Nikolaas
Moerlandstraat 1 - 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 760 60 60 - fax 03 760 60 70
www.aznikolaas.be - info@aznikolaas.be

Parking campus Sint-Niklaas

Parking campus Beveren

Site Moerlandstraat
Campus Sint-Niklaas – Moerlandstraat heeft een ondergrondse bezoekersparking met inrit aan de Moerlandstraat.
Deze parking is betalend en 24/7 bereikbaar. U betaalt
€ 1,20 per begonnen uur. Staat u langer dan 4 uur en minder
dan 24 uur op de parking, betaalt u € 6,00 (dagtarief ). Na 24
uur herhaalt het dagtarief zich.
Wanneer u minder dan 20 minuten op de parking staat, hoeft
u niet te betalen, maar we adviseren om uw parkeerticket
altijd te valideren aan de parkeerautomaat.

Campus Beveren beschikt over een ondergrondse bezoekersparking met inrit aan de Oude Zandstraat. Deze parking is betalend en is 24/7 open. U betaalt € 1,20 per begonnen uur. Staat
u langer dan 4 uur en minder dan 24 uur op de parking, betaalt u
€ 6,00 (dagtarief ). Na 24 uur herhaalt het dagtarief zich.
Wanneer u minder dan 20 minuten op de parking staat, hoeft u
niet te betalen, maar we adviseren om uw parkeerticket altijd te
valideren aan de parkeerautomaat.
U vindt de parkeerautomaat aan de hoofdingang van campus
Beveren. U kunt betalen met bancontact of cash geld. Verliest u
uw ticket, dan kunt u aan de parkeerautomaat een vervangticket
kopen (€ 25,00).

De parkeerautomaat bevindt zich aan de hoofdingang van
campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat. U kunt betalen met
bancontact of cash geld. Verliest u uw ticket, dan kunt u aan
de parkeerautomaat een vervangticket kopen (€ 25,00).
Site L. De Meesterstraat
Campus Sint-Niklaas - L. De Meesterstraat heeft een bezoekersparking met inrit aan de Hospitaalstraat en uitrit
langs de Azalealaan. Deze parking is betalend en 24/7
bereikbaar. U betaalt € 1,20 per begonnen uur. Staat u langer
dan 4 uur en minder dan 24 uur op de parking, dan betaalt
u € 6,00 (dagtarief ). Na 24 uur herhaalt het dagtarief zich.
De parkeerautomaat bevindt zich aan de hoofdingang van
campus Sint-Niklaas - L. De Meesterstraat. U kunt betalen
met bancontact of cash geld. Verliest u uw ticket, ddan
kunt u aan de parkeerautomaat een vervangticket kopen (€
25,00).
Wanneer u minder dan 20 minuten op de parking staat, hoeft
u niet te betalen, maar we adviseren om uw parkeerticket
altijd te valideren aan de parkeerautomaat.
Afzetzone
In Sint-Niklaas beschikken beide campussen over een
afzetzone waarbij bestuurders een passagier dicht bij de
hoofdingang van de campus kunnen afzetten. Deze zone
mag enkel voor dit doel gebruikt worden. Wij vragen dat de
bestuurder zo snel mogelijk en zeker binnen 15 minuten de
afzetzone verlaat.

Afzetzone
Campus Beveren beschikt over een afzetzone waarbij bestuurders
een passagier dicht bij de hoofdingang van de campus kunnen
afzetten. Deze zone mag enkel voor dit doel gebruikt worden.
Wij vragen dat de bestuurder zo snel mogelijk en zeker binnen 15
minuten de afzetzone verlaat.

Aangepaste parkeertarieven
Voor de volgende doelgroepen gelden aangepaste tarieven:
• Endocrinologie | Diabetescentrum
Diabetespatiënten die voor een studie komen kunnen gratis
gebruik maken van de parking. Laat uw parkeerticket afstempelen op de dienst. Aan de onthaalbalie op het gelijkvloers
wordt uw ticket gevalideerd.
• Low-care (nierdialyse)
Als patiënt van de nierdialyse kunt u gratis gebruik maken van
de parking. Hiervoor krijgt u een badge (waarborg € 20). De
badge haalt u af bij het Facilitair servicepunt (FSP) in campus
Sint-Niklaas - Moerlandstraat (straat 744).
• Neonatologie en Dagziekenhuis K-dienst
Als ouder of bezoeker van een baby op de dienst
Neonatologie en als ouder die een kind een hele dag
begeleidt op de K-dienst heeft u recht op 50% korting op
uw parkeerkosten. Laat uw parkeerticket afstempelen op de
dienst. Aan de onthaalbalie op het gelijkvloers ontvangt u
50% korting.

• Oncologisch (kinder)dagziekenhuis
Patiënten kunnen gratis gebruik maken van de parking
L. De Meesterstraat. U krijgt een stempel op de afdeling. Bij het verlaten van het ziekenhuis kunt u aan de
onthaalbalie uw ticket laten valideren.
• Palliatief waken
Familieleden die waken bij een patiënt krijgen van
het palliatief supportteam een attest dat men aan de
onthaalbalie kan inruilen voor een gratis uitrijticket.
• Palliatieve Eenheid | Bezoekers
Als u een patiënt op de Palliatieve Eenheid in campus
Beveren bezoekt, heeft u recht op een gratis parkeerticket om de parking te verlaten. U kunt hiervoor terecht bij een medewerker van de afdeling.
• Radiotherapie
Patiënten krijgen bij de start van hun therapie in GZA
Sint-Augustinus een badge (waarborg € 50). Hiermee
kunt u ook gebruik maken van de voorziene parking van
Campus Sint-Niklaas site L. De Meesterstraat.
• Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
Patiënten van het dagcentrum PAAZ hebben recht op
50% korting voor de bezoekersparking van campus
Sint-Niklaas. Laat uw parkeerticket afstempelen op de
dienst. Aan de onthaalbalie van campus Sint-Niklaas
ontvangt u 50% korting.
• Revalidatie
Als patiënt van het revalidatiecentrum krijgt u 50%
korting op uw parkeerkosten. Laat uw parkeerticket
afstempelen aan de infobalie van het revalidatiecentrum. Aan de onthaalbalies van campus Sint-Niklaas
en Beveren ontvangt u 50% korting.
• Spoedgevallen
Het aantal parkeerplaatsen aan de spoedgevallendienst is beperkt. Gelieve rekening te houden met
onderstaande richtlijnen. Aan de dienst spoedgevallen
kunt u gebruik maken van de afzetzone. Hierbij heeft
u 20 minuten de tijd om de patiënt aan te melden en
tot in de wachtzaal te brengen. Daana vragen we u om
uw wagen te verplaatsen naar de spoedparking schuin
tegenover de spoedgevallendienst. Deze parking is
gratis.

