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Vereiste documenten

Retributie

1ste kaart
gratis

2de kaart
€150,00
per jaar

Parkeren in Tervuren: 
gemakkelijk en voordelig 

Parkeerkaarten
De parkeerregeling van de gemeente Tervuren voorziet in 
parkeerkaarten voor bepaalde doelgroepen. 
Behoort u tot één van die doelgroepen, dan kunt u met deze 
parkeerkaart in de aangeduide zones parkeren.
U kunt een kaart aanvragen, hetzij in de parkeerwinkel, hetzij via 
be.streeteo.com

Bewoners

Zorg-
verstrekkers

Gedomicilieerd zijn in Tervuren in de 
betalende of blauwe zone.
Maximum 2 kaarten per domicilie.
Maximum 1 nummerplaat per kaart.

€50,00
per jaar

Instaan voor medische hulp en 
zorgverstrekking aan huis: huisartsen, 
thuisverplegers, kinesisten, persoons-
verzorgers (verklaring op eer verplicht 
bij aanvraag).
De zorgverstrekker of zijn werkgever 
zijn erkend door het RIZIV.
Max. 2 uren parkeren tijdens  een 
medische interventie. 
De parkeerkaart dient te worden 
gebruikt in combinatie met een 
blauwe schijf.
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Parkeren in Tervuren

We staan voor u klaar:
uw partner en aanspreekpunt

vragen en opmerkingen omtrent parkeren? 
betaling van een retributiebon?
aanvraag van parkeerkaarten?
bekomen van een Europese blauwe schijf?
aanvraag abonnement voor parking Markt?

•
•
•
•
•

In de parkeerwinkel bent u altijd welkom:

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Indigo Park Belgium NV 
Bijenstraat 21
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
RPR GENT - BE 0449.598.562

STREETEO
Markt 7b bus 3
(Toegang via de ondergrondse parking Markt)
3080 Tervuren
tel: +32 (0)2 430 79 35
fax: +32 (0)9 292 02 49
e-mail: parkeren.tervuren.be@streeteo.com
be.streeteo.com

Openingsuren:
Maandag: 16u-19u
Dinsdag: 14u-17u
Vrijdag: 10u-14u

i

De parkeerwinkel

Verantwoordelijke uitgever: INDIGO Park Belgium NV

Plaatst u geen geldig parkeerbewijs, ligt dit niet leesbaar achter 
de voorruit van de wagen of is de toegelaten parkeerduur 
verstreken, dan zal een Streeteo parkeerwachter een retributie-
bon ten bedrage van €25,00 onder uw ruitenwisser achterlaten.

Een retributiebon is in de betalende zones geldig voor max. 24u, 
in de blauwe zone voor 5 opeenvolgende uren. De parkeertijd 
kan niet naar de volgende dag worden overgedragen.

De retributiebon moet u binnen de 5 daaropvolgende dagen 
betalen.

Foto: Frauke Van den Broeck

Opgelet!

Wij aanvaarden uitsluitend elektronische betalingen.

Soorten parkeerkaarten:
Type Kost Voorwaarden

Tip!
Betaal uw bon online op be.streeteo.com

Voor alle parkeerkaarten zijn volgende documenten vereist:
- Identiteitskaart en
- Inschrijvingsbewijs voertuig en 
- indien lease/bedrijfswagen: attest dat de aanvrager de
  gebruikelijke chauffeur is.
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Zones en tarieven

Maandag t.e.m. zaterdag,
uitgezonderd zon- en
feestdagen
09u-18u

= Randparkings: gratis en onbeperkt
                           parkeren

In Tervuren zijn er drie zones waar een beperking van de parkeertijd 
geldt. Hoeveel u dient te betalen en de toegelaten parkeerduur zijn 
afhankelijk van de zone.

We maken u wegwijs
doorheen Tervuren:

Volg de instructies op de parkeerautomaat om een ticket te 
bekomen dat u recht geeft op 30 min. gratis parkeren.

Gratis

Gratis kortparkeren?

Parkeerzones:

Betalende
zone
“Handels-
centrum”

Ticket Max.
2u.

€1,00
per 30min.

Blauwe
zone

Schijf* Max.
2u.

Hoe? Max? Kost? Wanneer?

Betalende
zone
“Park”

Ticket Max.
9u.

€0,60
per 30min.

Elke dag, inclusief zon-
en feestdagen,
09u-18u

Maandag t.e.m. zaterdag,
uitgezonderd zon- en
feestdagen
09u-18u

* Plaats de schijf op het eerstvolgende streepje na tijd van aankomst

P

In de betalende zone “Park” kunt u gebruik maken van voordeel-
tarieven indien u iets langer wilt parkeren:
- dagtarief van maandag t.e.m zaterdag van 9u-18u: €4,50
- dagtarief op zon- en feestdagen van 9u-18u: €2,20
Volg de instructies op de automaat om van deze tarieven gebruik 
te maken.

Betalende zone “Handelscentrum”

VERKLARING

Betalende zone “Park”

Blauwe zone

Gratis randparkingP

Parkeren in Tervuren

Of net iets langer?
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