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Parkeren bij AZ Turnhout
Parkeertarieven

Parkeerduur Tarief

 15 min
15 min – 30 min
30 min – 1u
1u – 1u30
1u30 – 2u 
2u – 3u
3u – 4u
4u – 5u
 5u
10-beurtenkaart
maandabonnement

Gratis
0,60 euro
1,20 euro
1,80 euro
2,40 euro
3,00 euro
3,50 euro
4,00 euro
4,50 euro
15 euro
25 euro

Parkeert u minder dan 15 minuten, dan betaalt u niets. Vanaf 15 minuten 
gelden de tarieven zoals weergegeven in het overzicht. Per dag geldt het 
maximumtarief van 4,50 euro (voor meer dan 5 uur parkeren). 

10-beurtenkaart en maandabonnement

Moet u vaak in het ziekenhuis zijn, dan kunt u de aankoop van een 10-
beurtenkaart of een maandabonnement overwegen. Beide zijn te 
verkrijgen aan de onthaalbalie in de inkomhal van het ziekenhuis en zijn 
geldig zowel op campus Sint-Jozef als Sint-Elisabeth. 

Activatie en betaling van deze kaarten gebeurt eenmalig bij 
ingebruikname aan de betaalautomaat. Vanaf het moment van activatie 
blijft uw 10-beurtenkaart onbeperkt geldig. Uw maandabonnement blijft 
vanaf activatie één maand geldig. Een maandabonnement is te 
overwegen als u meerdere keren per dag gedurende een langere 
periode naar het ziekenhuis komt.   
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Gratis parkeren voor andersvaliden 

Andersvaliden die in het bezit zijn van een parkeerkaart 
voor personen met een handicap, kunnen gratis 
parkeren. Dit kan zowel op campus Sint-Jozef als op 
campus Sint-Elisabeth.

Waar kunt u als andersvalide in AZ Turnhout parkeren?

 Parkeermogelijkheid voor andersvaliden op campus Sint-Jozef:
o er is een afzonderlijke parking voor andersvaliden 

(toegankelijk zonder slagboom) aan de hoofdingang van het 
ziekenhuis. Leg op deze parking uw kaart voor personen met 
een handicap goed zichtbaar in de auto.  

o er zijn op campus Sint-Jozef ook parkeerplaatsen voor 
andersvaliden voorzien op de betaalparking. Om gratis te 
kunnen parkeren op de betaalparking, volgt u de procedure 
zoals hieronder omschreven (‘Hoe gaat u te werk als u 
parkeert op de betaalparking?’).

 Parkeermogelijkheid voor andersvaliden op campus Sint-Elisabeth:
o er zijn parkeerplaatsen voor andersvaliden voorzien in het 

parkeergebouw. Om gratis te kunnen parkeren op deze 
betaalparking, volgt u de procedure zoals hieronder 
omschreven (‘Hoe gaat u te werk als u parkeert op de 
betaalparking?’).

 Als de andersvalidenparkeerplaatsen volzet zijn, kunt u op beide 
campussen op de gewone parkeerplaatsen staan.

Hoe gaat u te werk als u parkeert op de betaalparking? 

 Bij aankomst neemt u of uw begeleider aan de slagboom van de 
betaalparking een parkeerticket. Laat het parkeerticket niet achter 
in uw auto, maar neem het in het ziekenhuis mee naar binnen.

 U of uw begeleider toont aan het onthaal de originele kaart voor 
personen met een handicap én de identiteitskaart van de houder 
van de kaart. 

 Eenmaal geregistreerd, kan de kaart voor personen met een 
handicap bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis in de auto 
blijven liggen. Om uw parkeerticket te laten valideren, geeft u 
voortaan uw identiteitskaart af aan het onthaal. De 
onthaalmedewerker controleert of aan de voorwaarden voor gratis 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbweat1rnOAhUGWxoKHTVjCj4QjRwIBw&url=http://www.lokalepolitie.be/5388/nieuws/2491-misbruik-van-parkeerkaart-voor-mensen-met-een-handicap-wordt-zwaar-bestraft&psig=AFQjCNGnA5fUfh78GBAeoLhE4c3VMSGd8A&ust=1471015618635871
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parkeren is voldaan. Als het parkeerticket gevalideerd wordt, zult u 
de parking gratis kunnen verlaten.

Om misbruik te voorkomen, zijn aan het gebruik van de kaart voor 
personen met een handicap een aantal voorwaarden verbonden: 

1. De kaart is strikt persoonlijk en kan enkel gebruikt worden als de 
andersvalide het voertuig zelf bestuurt of met het geparkeerd 
voertuig wordt vervoerd. Dit betekent dat uw familie de kaart 
voor personen met een handicap gedurende uw verblijf in het 
ziekenhuis niet kan gebruiken. Dit mag wel op de dag van uw 
opname alsook bij uw ontslag uit het ziekenhuis.

2. De andersvalide moet aanwezig zijn bij afgifte van het 
parkeerticket aan het onthaal en moet zijn/haar eigen 
identiteitskaart kunnen voorleggen.

3. De kaart voor personen met een handicap moet u (per kaart) 
éénmalig laten registreren aan het onthaal van één van beide 
campussen.

4. De kaart voor personen met een handicap moet geldig zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, wordt het parkeerticket 
niet gevalideerd en zult u voor de parking moeten betalen.

Gratis parkeren voor chauffeurs Minder Mobielen Centrale

Bent u chauffeur van een Minder Mobielen Centrale, dan hebt u recht op 
gratis parkeren. Op vertoon van uw identificatiebewijs aan de 
onthaalbalie in de inkomhal, zullen de onthaalmedewerkers uw 
parkeerticket valideren. Met dit gevalideerde ticket kunt u de parking 
verlaten zonder te betalen. 
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In- en uitstapzone 

Patiënten die slecht te been zijn, kunnen afgezet en weer opgehaald 
worden aan de in- en uitstapzone vlakbij de hoofdingang.

Opgelet! Dit is geen parkeerzone. Zodra u de patiënt hebt 
afgezet, moet u een parkeerplaats zoeken op de parking. 
Voor het ophalen van de patiënt, mag u de auto pas 
voorrijden als de patiënt in de inkomhal is. 

Parkeer uw auto op de daartoe voorziene 
plaatsen

AZ Turnhout (zowel campus Sint-Jozef als campus Sint-Elisabeth) 
beschikt over voldoende parkeergelegenheid. 

Het is belangrijk dat u de verkeersregels in acht neemt en uw auto 
parkeert op de daartoe voorziene plaatsen. 

Niet-reglementair parkeren is verboden. U brengt daarmee 
onder meer de veilige doorgang van de hulpdiensten en de 
brandweer in het gedrang. 
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=90623cff-976f-475f-a9f6-51bc8b8cf68a
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=789aa348-6c04-4028-8a1e-24411f58cbf9

