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PARKEREN

BetaLenD Parkeren
Vooraan in de J.B. Stessensstraat (komende vanuit de Gasthuisstraat) vindt u 
links onze patiënten- en bezoekersparking. Hier is plaats voor 209 wagens.
Rijdt u de J.B. Stessensstraat in via de Eikevelden, dan vindt u deze parking 
rechts na een 700-tal meter. 
Om de slagboom te passeren, neemt u een ticket of voert u uw abonnement 
in. Het ticket neemt u mee als u de wagen verlaat. Als u het ziekenhuis verlaat, 
betaalt u aan de automaat. Het betaalde ticket neemt u weer mee naar de 
wagen, want u hebt dit nodig om bij het verlaten de slagboom te openen. 
 
De BetaaLautomaat
Ons ziekenhuis heeft twee automaten waaraan u kunt betalen. Aan de auto-
maat in de inkomhal kan u betalen met cash geld (muntstukken èn briefjes) en 
met bankkaarten en kredietkaarten. Op weg naar de parking vindt u de tweede 
automaat. Hier kan u enkel betalen met bankkaarten of kredietkaarten. 
 
Parkeertarieven
U kan onze betaalparking gratis gebruiken als u er niet langer dan 20 minuten 
blijft staan. Voor het eerste uur parkeren, betaalt u € 2,00, voor twee uur € 3, 
voor drie uur € 4 en voor vier uur € 5. Voor het maximum bedrag van € 5 kan 
u 24 uur parkeren. Voorziet u een aantal keer naar het ziekenhuis te moeten 
komen, dan kan u kiezen voor een weekabonnement of beurtenkaart.  
 
SPeciaLe tarieven
als u zich als patiënt laat inschrijven voor een consultatie, een korte 
behandeling of een wat langer verblijf, dan geldt een korting van 50 % 
op het totale parkeerbedrag. u dient uw parkeerticket dan wel te laten 
‘ontwaarden’ bij de inschrijving.   
 
weekaBonnement of Beurtenkaart
Dient u een tijdje regelmatig naar ons ziekenhuis te komen, dan kan u kiezen 
voor een weekabonnement of een beurtenkaart. Een weekabonnement is 7 
dagen geldig vanaf het eerste gebruik. De parkeerduur speelt geen rol. Na 
aankoop kan u met deze kaart de parking afrijden. Nadien moet u ze zowel 
voor het in- als het uitrijden gebruiken. Met de beurtenkaart kan u de parking 
10 maal gebruiken. De parkeerduur speelt ook hier geen rol. Een beurtenkaart 
blijft een half jaar geldig. 
  



anDerSvaLiDen
Ons ziekenhuis voorziet een aantal parkeerplaatsen voor andersvaliden aan 
de voorzijde van het ziekenhuis. U dient in het bezit te zijn van een geldige 
mindervalidenkaart. Andersvaliden met een geldige kaart kunnen trouwens 
in Geel op alle parkeerplaatsen gratis en onbeperkt parkeren. Indien u geen 
plaats vindt aan de voorzijde van het ziekenhuis, dan kan u terecht op de 
betaalparking. Op vertoon van uw andervalidenkaart, krijgt u aan het onthaal 
een gratis uitrijkaart. 
 
Brengen en oPhaLen van Patiënten (kiSS & riDe)
Aan de voorzijde van het ziekenhuis kunnen patiënten gebracht en opgehaald 
worden. Auto’s mogen er een korte tijd stationair te draaien. Maak deze periode 
niet langer dan strikt nodig, anders hindert u andere patiënten. 
 
tekort aan ParkeerPLaatSen
Ons ziekenhuis beschikt door haar inplanting in het stadscentrum slechts over 
een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit betekent dat onze patiënten- en be-
zoekersparking op piekmomenten misschien niet toereikend is.  
Let op bij het parkeren langs de straatkant; de stad Geel hanteert een streng 
parkeerbeleid. Patiënten die slecht ter been zijn, kunnen aan de hoofdingang 
van het ziekenhuis gebracht en opgehaald worden. Tussen het brengen en het 
ophalen, dient de wagen elders te worden geparkeerd. 
En nog dit: het braakliggend, meestal modderig terrein bij het waterbekken is 
geen parking van het ziekenhuis. Wie ervoor kiest zijn wagen daar te parkeren 
doet dat volledig op eigen risico. 

geBruik SLagBomen
 inrit     Uitrit  

PARKEREN

Druk op de knop onderaan om 
een ticket te nemen, of voer uw 
abonnement in. 
Hierna zal de slagboom opengaan.

Voer uw betaald ticket of uw 
beurtenkaart of abonnement in. 
Hierna zal de slagboom opengaan. 
Bij problemen drukt u op de 
infoknop rechtsboven. U wordt 
doorverbonden en geholpen. 

parkeerticket
abonnement 
beurtenkaart

info



PARKEREN

Betaalautomaat buiten - vlakbij de parking. voor uw eigen 
veiligheid, kan hier enkel betaald worden met bank- of 
kredietkaarten - geen cash.  
vergeet uw ticket na betaling niet mee te nemen, anders 
kan u de parking niet uitrijden. 

betaalkaart

parkeerticket betalingsbewijs

geBruik BetaaLautomaten
Betaalautomaat binnen - in de 
inkomhal. hier kan u betalen 
met cash (biljetten en munt-
stukken) en betaalkaarten.  
vergeet uw ticket na beta-
ling niet mee te nemen, an-
ders kan u de parking niet 
uitrijden.

betaalkaart

parkeerticket

betalingsbewijs

munten
biljetten


