Adviezen en afspraken voor het parkeren tijdens evenementen

Namens het Facilitaire Team ’s-Hertogenbosch willen wij u de volgende adviezen en afspraken mededelen m.b.t. parkeren tijdens
evenementen op de Onderwijsboulevard 215 in ’s-Hertogenbosch.
*Er kunnen nooit parkeerplaatsen gereserveerd worden.
*Een volle parkeergarage van Avans wordt aangeduid door een bord dat rood brandt bij de ingang van de parkeergarage en aan de Onderwijsboulevard richting de
parkeergarage van Avans. En vol betekent ook echt vol.
*Er zijn 3 gereserveerde plekken voor mindervalide mensen die hun auto in de parkeergarage van Avans willen parkeren. Meldt u zich bij de slagboom en geef aan dat u
mindervalide bent. Ook voor deze personen geldt: vol is vol.
*Er is een beperkt aantal parkeerplekken voor elektrische auto’s in de parkeergarage van Avans.
Meldt u zich bij de slagboom en geef aan dat u met een elektrische auto bent. Hybride auto’s worden niet gerekend tot elektrische auto’s.
In parkeergarage Paleiskwartier bevinden zich meer elektrische oplaadpunten voor elektrische en hybride auto’s.
*Er is regelmatig een gebrek aan parkeerplaatsen vandaar ons verzoek om tussen 8:45 uur en 16:00 uur direct gebruik te maken van parkeerplaatsen in:
-- Parkeergarage Paleiskwartier - Hugo de Grootlaan 84, 5223 LC 's-Hertogenbosch
(ongeveer 3 minuten lopen)
Openingstijden inrijden Parkeergarage Paleiskwartier:
Ma t/m zat van 07.00-21.00 uur
Donderdag van 07.00-22.00 uur
Zon- en feestdagen 11.00-21.00 uur
uitrijden : 24 uur per dag
Parkeertarieven:
tarief: € 2,20 per uur
max dagtarief: € 20,00
In de avond van 18 tot 02.00 betaalt u 1 euro per uur met een maximum van 5 euro. (uitgezonderd koopavonden)
Bron:http://www.parkeren-denbosch.nl/parkeergarage-paleiskwartier
- P+R Transferium Deutersestraat – Deutersestraat 2b ’s-Hertogenbosch
(ongeveer 23 minuten lopen)
Openingstijden Transferium Deutersestraat
Ma t/m woe : 06.30 - 20.00 uur
Don en vrij : 06.30 - 01.00 uur
Zaterdag : 07.30 - 01.00 uur
Zondag : 10.00 - 19.00 uur
Parkeertarief: € 4,00 per dag
Bron:https://www.s-hertogenbosch.nl/transferium.html
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