PARKEREN bij Centrum Kadam Chöling 2019
Betaald parkeren in Haarlem
•

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur en
op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur.

•

Parkeren kan maximaal 3 uur of korter tegen het tarief van € 3,25 per uur.

•

Parkeerzone C is verdeeld in 4 parkeerzones: Noord, Oost, Zuid en West.

•

In parkeerzone C mag iemand maximaal 3 uur betaald parkeren. Als u eerst 3 uur
parkeert in zone C West (waar ons centrum ligt) mag u daarna meteen weer maximaal
3 uur betaald parkeren in zone C Noord. Na minimaal 1 uur afwezigheid in de 1e zone
kunt u opnieuw parkeren op dezelfde locatie in zone C West of een andere locatie in
deze parkeerzone.

•

Let op: Betaalt u bij de parkeerautomaat? U kunt het kenteken 4 uur na aanmelden
weer bij een parkeerautomaat in dezelfde parkeerzone aanmelden. Dit is de maximale
parkeerduur van 3 uur plus de minimale afwezigheid van 1 uur. Parkeert u bijvoorbeeld
van 9.00 tot 10.30 uur, dan kunt u weer om 13.00 uur in dezelfde parkeerzone uw
kenteken bij een parkeerautomaat aanmelden. Bij een parkeerapp zoals Park-line,
Parkmobile, SMSParking of Yellow Brick gaat de minimale afwezigheid van 1 uur in op
het moment dat u zichzelf afmeldt of na de maximale parkeerduur van 3 uur
automatisch wordt afgemeld. Hierbij maakt het niet uit of u 3 uur of 5 minuten heeft
geparkeerd. Parkeert u bijvoorbeeld van 9.00 tot 10.30 uur, dan kunt u weer om 11.30
uur in dezelfde parkeerzone uw kenteken via de parkeerapp aanmelden.

U kunt in Haarlem uw parkeergeld betalen met:
•

Park-line

•

Parkmobile

•

SMSParking

•

Yellow Brick

Feestdagen waarop u gratis kunt parkeren op straat
U kunt op bepaalde feestdagen gratis parkeren op straat. Dat is op Nieuwjaarsdag, 1e en
2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e
Kerstdag.
Op Goede Vrijdag kunt u niet gratis parkeren.

Vrij parkeren in Overveen
Vrij parkeren is mogelijk in het gebied van Overveen. Sla hiervoor rechtsaf de
Schoonzichtlaan in (1e straat rechts vanaf de rondweg), rij met de bocht mee langs het
parkeerterrein van het grote gebouw naar rechts en naar links, onder de spoorbaan door.
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Daarna is vrij parkeren mogelijk van maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur, in sommige
straten na 17.00 uur. En zaterdag en zondag de hele dag.
Vrij parkeren kan eveneens bij het treinstation van Overveen aan de Tetterodeweg. Rij
daarvoor naar het station en rechts langs het Café Klein Centraal een klein weggetje in,
langs tandartspraktijk en station Overveen tot de parkeerplaats waar u gratis kunt
parkeren. Vandaar moet u ongeveer 10 minuten lopen naar het Centrum.

