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Ook de bezoekerskaart is geldig van 1 maart tot 
en met 28/29 februari.

Gehandicapten 
Als u een gehandicaptenparkeer-
kaart heeft, kunt u gratis parkeren 
op alle parkeerplekken in Delft.  
Een parkeervergunning is niet nodig.

Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 
in de binnenstad is tussen 08.00 - 21.00 uur de 
parkeerduur wel beperkt tot maximaal drie uur.

Parkeergebied D
       Omtrek gebied D 

Mix parkeren

Betaaltijden
ma t/m za 12.00 - 24.00 uur

oktober 2013

Parkeren in gebied D

In gebied D mag u binnen de betaal
tijden alleen parkeren met een 
vergunning, bezoekerskaart of tegen 
betaling. Buiten de betaaltijden mag 
u gratis parkeren. U komt alleen in 
aanmerking voor een vergunning of 
bezoekerskaart van gebied D als u 
hier woont, of als u hier een bedrijf 
heeft.

Gebied D
Gebied D is op de kaart aangegeven met een 
rode onderbroken lijn. De parkeerproducten van 
dit gebied zijn alleen geldig binnen gebied D. 

Betaaltijden
De betaaltijden zijn: maandag tot en met zaterdag 
van 12.00 tot 24.00 uur. Op officieel erkende 
feestdagen en buiten de betaaltijden mag u gratis 
parkeren, maar alleen binnen de parkeervakken.

Parkeerplaatsen
In gebied D zijn twee soorten parkeerplaatsen: 
parkeerplaatsen uitsluitend voor vergunning-
houders en mix-parkeerplaatsen. Op mix- 
parkeerplaatsen mogen zowel vergunning-
houders als betalende bezoekers parkeren.

Parkeervergunning
De parkeervergunning is gebonden aan een 
kenteken op naam van de vergunninghouder en 
is geldig van 1 maart tot en met 28/29 februari. 

Bezoekerskaart 
Een bezoekerskaart leent u uit aan uw bezoek, 
maar u moet deze kaart zelf aanvragen. Dit 
is ook mogelijk als u geen auto heeft. Met de 
bezoekerskaart kan uw bezoek maximaal vier 
achtereenvolgende uren parkeren op alle  
parkeerplaatsen in gebied D. Deze uren geven  
zij aan via de draaischijf op de bezoekerskaart. 
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