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Huur tarieven parkeergarages Meent 5, Waalburcht en Den Briel 2022
Tarieven m.b.t. de verhuur van parkeerplaatsen in gebouwde parkeervoorzieningen welke in
eigendom zijn van de gemeente Papendrecht, maar waar van de parkeervoorziening zelf deel uit maakt
van een Vereniging van Eigenaars (VvE)
Parkeergarage Meent 5 (maximaal 36 parkeerplaatsen)*

€

44,70 per maand inclusief BTW

Parkeergarage Waalburcht (maximaal 24 parkeerplaatsen)*

€

44,70 per maand inclusief BTW

Parkeergarage Den Briel (zijn gekoppeld aan woning) *

€ 60,02 per maand inclusief BTW **

*) parkeerplaatsen zijn 24h beschikbaar
**) excl. servicekosten

Tarieven abonnement parkeergarage De Overtoom 2022
Tarieven voor een beperkt abonnement in de parkeergarage De Overtoom.
Maximaal 75 parkeerplaatsen/abonnementen beschikbaar*
=

€ 125,60 per jaar inclusief BTW
€ 10,47 per maand inclusief BTW

*) 24/h en 7 dagen per week
Additionele kosten:

€ 33,21
a) aanschaf transponder
Dit bedrag ontvangt u retour, na inlevering onbeschadigde transponder.
€ 27,64
b) eenmalige administratiekosten

Kortingskaarten parkeergarages De Meent en De Overtoom 2022
Aan bedrijven en instellingen wordt de mogelijkheid geboden voor hun klanten/bezoekers een kortingskaart
c.q. waardekaart te verstrekken. Deze kortingskaart heeft dezelfde vorm als een parkeerticket en kan tijdens het
betalen van het parkeerbedrag in de betaalautomaat worden ingevoerd. Het parkeerbedrag wordt hierdoor
verminderd met de waarde op de kaart.
De volgende kortingskaarten c.q. waardekaarten zijn beschikbaar

€
1,00
€
2,00
€
5,00
€ 10,00
€ 15,00

Het minimaal aan te schaffen kortingskaarten c.q. waardekaarten zijn 100 stuks.
De administratiekosten per bestelling zijn: €

10,05

De kortingskaarten c.q. waardekaarten moeten vooraf worden besteld bij de gemeente en zijn alleen op
afspraak en tegen directe betaling af te halen bij het gemeentehuis.
Algemene bepalingen:
De datum van ingang van deze tarieven is 1 januari 2022.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,
de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems, MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten

