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Handleiding 10-beurtenkaart 

 U hebt aan het onthaal een 10-beurtenkaart ontvangen. U kunt 
deze kaart gebruiken op de betaalparkings van zowel campus 
Sint-Elisabeth als campus Sint-Jozef. 
 

 Alvorens de kaart geldig is, moet u ze eerst nog betalen aan een 
betaalautomaat. De prijs bedraagt 15 euro voor 10 beurten (1,5 
euro per beurt). Zodra u hebt betaald, kunt u de kaart onmiddellijk 
gebruiken. Uw kaart blijft na betaling voor onbeperkte tijd geldig.  
 

 Bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis, neemt u geen ticket 
aan de inrit van de parking, maar dient u zowel aan de inrit als aan 
de uitrit gebruik te maken van uw 10-beurtenkaart. Deze volgorde 
is belangrijk! U moet altijd eerst inrijden met de 10-beurtenkaart, 
alvorens u weer kunt uitrijden.  

 

 Houd er aan de uitrit van de parking rekening mee dat het soms 
even kan duren (± 10 seconden) vooraleer uw 10-beurtenkaart na 
scanning weer uit de gleuf komt. Wacht altijd op uw kaart 
alvorens u doorrijdt. 

Huidig tegoed checken 

 Op het schermpje aan de 
inrit van de parking kunt u 
zien hoeveel beurten er 
nog op uw kaart staan. U 
kunt dit ook op elk 
moment checken aan de 
betaalautomaat. Als u de 
kaart in de daarvoor 
bestemde gleuf steekt, 
verschijnt uw ‘Huidig 
tegoed’ op het scherm. 
Druk vervolgens op de 
knop ‘Annuleren’ (zie 
afbeelding) om uw kaart 
weer uit de automaat te 
halen.  
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Opwaarderen (herladen) van de 10-beurtenkaart 
 

 Hebt u geen beurten meer op uw 10-beurtenkaart, dan kunt u ze, 
indien gewenst, opwaarderen (herladen) aan de betaalautomaat. 
 

Uitrit 
 

 Vergeet niet om uw 10-beurtenkaart tijdig te herladen. Als u met 
een lege 10-beurtenkaart aan de uitrit van de parking komt, 
verschijnt op het schermpje volgende tekst: ‘Onvoldoende tegoed 
op kaart: EUR 0,00’ en blijft de slagboom dicht. Druk dan op de 
knop ‘Annuleren’ (zie afbeelding): uw kaart komt uit de gleuf en u 
kunt ze vervolgens opnieuw voor 15 euro herladen aan de 
betaalautomaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 
ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 
Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 
artsen hiervoor niet aansprakelijk. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

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 
014 40 60 11 
 

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

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d02576bc-d5d2-4e95-a729-17007c610072
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9156ec2c-77e1-47c1-8b94-050db1c3fa43
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