Informatie over parkeren bij Spaarne Gasthuis Haarlem Noord
voor patiënten en bezoekers
Parkeergelegenheid
De parkeergarage voor bezoekers bij het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord biedt plaats aan 180 auto's en
bevindt zich onder het ziekenhuis. De parkeergarage is geopend van 07:00 tot 17:00 uur. In het weekend is
de parkeergarage gesloten. Uitrijden kan 24 uur per dag. Ten oosten van het ziekenhuis is een
parkeerterrein dat door bezoekers gebruikt kan worden. Dit telt 214 parkeerplaatsen. Het terrein is 24 uur
per dag geopend. Betaalautomaten staan in de hal van het ziekenhuis en in de parkeergarage.
Parkeertarief
0 – 15 minuten gratis
€ 0,75 per half uur
Maximaal dagtarief: € 8,50
Betaalwijze
U kunt met pin en contant geld betalen.
Tegemoetkoming in de parkeerkosten*
In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de parkeerkosten.
Lang bezoek
Wanneer uw polikliniekbezoek langer duurt dan 3 uur of als u onverwacht wordt opgenomen en zelf met de
auto bent gekomen kunt u een tegemoetkoming krijgen in uw parkeerkosten. U kunt bij het secretariaat van
de afdeling een kortingskaart verkrijgen.
Regulier kort bezoek
Regulier kort bezoek, polikliniekbezoek en/of revalidatie met een minimum van 3 bezoeken per week. In
deze gevallen kunt u bij het secretariaat van de afdeling terecht voor de kortingskaart. Maximaal 1x per
week.
De kortingskaart geeft 50% reductie op de gemaakte parkeerkosten.
Speciale omstandigheden
Het Spaarne Gasthuis verstrekt in onderstaande gevallen een gratis uitrijkaart:
Wanneer er sprake is van een zorgtaak door familieleden (rooming in, waken bij terminale patiënten, etc.).
Familieleden kunnen bij het secretariaat van de afdeling een uitrijkaart verkrijgen.
Let op: met de waardekaart kunt u niet uitrijden. Bij de betaalautomaat eerst de waardekaart insteken en
daarna de inrijkaart.
Overige parkeerregels
 Bij de spoedeisende hulp kunt u alleen iemand afzetten en naar binnen begeleiden. Daarna zet u de
auto op het parkeerterrein of in de parkeergarage van het ziekenhuis.
 Het is niet mogelijk om langer dan 48 uur te parkeren bij het ziekenhuis.

* Dit geldt voor gasten van het Spaarne Gasthuis en geldt niet voor bezoek aan de andere bedrijven op ons
terrein.
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