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Parkeren in DEERLIJK

Parkeren in Deerlijk

Ruimte voor de toekomst

Wat doen wij in uw gemeente?

- Afleveren van parkeerkaarten voor bewoners.
- Frequente controles in de parkeerzones.
- Uitschrijven van retributie bij afwezigheid van 
  een geldig parkeerbewijs (blauwe schijf, geldige kaart 
  voor personen met een beperking of (digitale)
  bewonerskaart ).
- Behandelen van betwistingen.

i

Meer informatie?

STREETEO
tel: +32 (0)56 59 11 20
e-mail: parkeren.deerlijk.be@streeteo.com
be.streeteo.com

Telefonische contacturen:
Maandag t.e.m. vrijdag: 9u-13u.
Dinsdag gesloten.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Bijenstraat 21, B-9051 Sint-Denijs-Westrem, BE 0406 141 176
Verantwoordelijke uitgever: PARKEERBEHEER INDIGO NV

Plaatst u geen geldig parkeerbewijs, ligt het niet leesbaar 
achter de voorruit van uw wagen, is de toegelaten 
parkeerduur verstreken, of bent u niet in het bezit van 
een virtuele bewonerskaart? Dan kunt u een retributie- 
bon van €25,00 ontvangen.

U mag met een retributiebon de hele dag parkeren 
(parkeertijd niet overdraagbaar naar de volgende dag).

U moet deze retributiebon binnen de 5 daaropvolgende 
kalenderdagen betalen.

Retributie

Tip!

Betaal uw bon online op be.streeteo.com
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Vereiste documenten
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Parkeren in Deerlijk

In Deerlijk is de parkeertijd in de blauwe zone beperkt. 
Een aantal plaatsen zijn voorbehouden voor ‘Shop & Go’ 
parkeren.

Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/07
09u00-18u00

Blauwe
zone

Blauwe
schijf

gratisMax.
2u

Zones en tarieven
Bent u gedomicileerd in de blauwe zone in Deerlijk, dan 
kunt u een parkeerkaart voor bewoners 
aanvragen.

Deze parkeerkaart laat u toe on- 
beperkt te parkeren in de blauwe zone. 
De kaart is gratis en een jaar geldig.

Er wordt max. 1 kaart per domicilieadres 
uitgereikt. Kaarten met 1 nummerplaat zijn digitaal, 
kaarten met meerdere nummerplaten worden op 
papier uitgereikt en dient u achter de voorruit van de 
betreffende wagen te leggen.

Vraag uw kaart digitaal aan via: be.streeteo.com

Parkeerkaart voor bewoners

Deze kaart moet duidelijk zichtbaar 
achter de voorruit geplaatst worden

Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/07
09u00-18u00

SHOP
&GO

30 minuten gratis parkeren, 
zonder parkeerschijf, op de

voorbehouden plaatsen

Minder mobiel?
Houders van een kaart voor personen met een 
beperking genieten van een volledige 
vrijstelling van het plaatsen van de Europese 
blauwe schijf of bewonerskaart, mits ze hun 
geldige kaart reglementair (de kant waarop de 
vervaldatum vermeld staat) zichtbaar achter de 
voorruit plaatsen.

Voor parkeerkaarten zijn de volgende documenten vereist:
- Ingelezen versie van de identiteitskaart en
- Inschrijvingsbewijs voertuig en 
- indien lease/bedrijfswagen: attest dat de aanvrager 
  permanent over de wagen beschikt.

Shop & Go plaatsen max. 30’

Blauwe zone, max. 2u.

VERKLARING

Gemeentehuis

P
P Centrumparking, max. 2u.

Centrumparking onbeperkt.

Voetpad

Zone Kortparkeren:

Hoe? Max? Kost? Wanneer?


	901012867-RECTO-1.9.ai
	901012867-VERSO-1.9.ai

