
Parkeren bij Hof van Batenstein

Bij een locatie waar diverse zorgvoorzieningen aanwezig 
zijn, mag een optimaal gebruik van parkeerplaatsen worden 
verwacht. Hoe meer doorstroming er is hoe meer bezoekers 
kunnen parkeren. Met betaald parkeren zorgt lekstedewonen 
ervoor dat de beperkte parkeerruimte optimaal wordt verdeeld 
onder bewoners, bezoekers en gebruikers.

Waar kunt u parkeren?
Bij de inrit van het parkeerterrein drukt u voor de slagboom op de knop en neemt 
u een parkeerkaart. U kunt op het buitenterrein parkeren of in de parkeergarage. 
Parkeren is niet toegestaan buiten de parkeervakken of op een gereserveerde 
parkeerplaats (voorzien van borden).

Invalidenparkeerplaatsen: aan de voorzijde zijn zes invalidenparkeerplaatsen. De 
maximaal toegestane parkeerduur bedraagt 1,5 uur (parkeerschijf verplicht).

Kiss & Ride: U kunt een passagier laten uitstappen of ophalen aan de voorzijde 
van Hof van Batenstein.

Doorrijhoogte: De maximale doorrijhoogte van de parkeergarage is 2 meter. Is uw 
vervoersmiddel hoger, dan kunt u op het buitenterrein parkeren.

Openingstijden
- Het parkeerterrein is alle dagen, 24 uur per dag geopend. 
- De parkeergarage is van maandag tot en met vrijdag geopend van 
 07.45 tot 20.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 20.00 uur.

Parkeertarieven
Er gelden twee tarieven

 07.00 tot 22.00 uur (HOOG tarief) 22.00 tot 07.00 uur (LAAG tarief)
 Eerste uur gratis Eerste vier uur gratis
 € 1,00 per uur € 0,50 per uur
 Maximaal € 8,-  Maximaal € 2,50

De uitrijtijd (de tijd tussen betalen bij de betaalautomaat en het daadwerkelijk 
wegrijden bij de slagboom) is 15 minuten.

Dagtarief (24 uur) : € 8,- (geen maximum)
Verlies parkeerkaart : € 25,-
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Betaalautomaat
Voordat u uw auto ophaalt, betaalt u bij de betaalautomaat. U kunt uitsluitend 
afrekenen met chipknip of pin. De betaalautomaat staat buiten, bij de entree aan de 
achterzijde van Hof van Batenstein. 
Let op: De entree aan de achterzijde sluit om 21.00 uur. Staat uw auto in de 
parkeergarage en vertrekt u na 21.00 uur? Rij dan eerst met uw auto uit de garage en 
ga dan naar de betaalautomaat.

Storing
Bij storingen kunt u via de Informatieknop (telefoon-knop) op de betaalautomaat en 
bij de slagboom contact opnemen met de meldkamer. De meldkamer is in principe 
24 uur per dag bereikbaar. 

Controle
Parkeren is uitsluitend toegestaan in de vakken. Bij foutparkeren en/of het 
veroorzaken van gevaarlijke situaties op het parkeerterrein, in de parkeergarage of op 
de toegangsweg (“helling”) kan een wielklem geplaatst worden.
Parkeren aan de voorzijde is alleen toegestaan met invalidenparkeerkaart en 
parkeerschijf. Hier kunnen BOA’s van de gemeente Vianen controleren en indien 
nodig een boete uitschrijven.

Algemene voorwaarden
Voor het parkeren zijn algemene voorwaarden opgesteld. Deze zijn verkrijgbaar bij de 
receptie van Hof van Batenstein en kunt u ook nalezen op www.lekstedewonen.nl.

Komt u met de fiets?
U kunt uw fiets stallen aan de voorzijde (op het centrale plein) of aan de achterzijde. 
Wij stellen het op prijs als u uw fiets in een fietsenrek stalt en niet los op de stoep of 
tegen het hekwerk. 

Alternatieven
Parkeren kan dichtbij op het Evenemententerrein (P1), aan de Brugstraat of bij De 
Stadshof (Hazelaarplein).

Bewoners
Bewoners van Batensteinplantsoen kunnen een vaste parkeerplaats huren op het 
buitenterrein. Bewoners van Hof van Batenstein kunnen een privéparkeerplaats huren 
in de parkeergarage en/of een bewonerspas aanvragen. Er is een beperkt aantal 
parkeerplaatsen beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden bij lekstedewonen

lekstedewonen
Voor meer informatie over het parkeren kunt u terecht bij lekstedewonen, 
telefoon (0347) 37 20 20 of kijk op www.lekstedewonen.nl.

lekstedewonen
Hogelandseweg 44
4132 CW VIANEN Ut
(0347) 37 20 20
www.lekstedewonen.nl


