
   Parking patiënten en 
   bezoekers
Patiënten en bezoekers kunnen hun wagen 
eenvoudig parkeren op parking A, B, C of D. 
Volg de richtingwijzers en signalisatie. De uitrit 
bevindt zich aan het einde van parking D. De 
vigerende wegcode is van toepassing op de parking.

Parkeren

Infobrochure 
O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM

Soort ticket Tarief

enkel ticket*
tot 2 u  € 2

vanaf 2 u  € 3.5
weekabonnement

(7 dagen) € 20
* Tarief onder voorbehoud van wijziging. Als u binnen het kwartier 
uw inrijticket aanbiedt aan de uitrijslagboom moet u niet betalen.K+R

   Parking voor personen  
   met een beperking
De  parkeerzones links en rechts van de hoofd-
ingang van het ziekenhuis zijn voorzien voor 
personen met een beperking. Men kan er gratis 
parkeren mits het parkeerticket te laten valideren 
aan het onthaal op vertoon van de parkeerkaart 
voor personen met een beperking en een identi-
teitsbewijs. Oneigenlijk gebruik van voorbehouden 
plaatsen wordt niet getolereerd.

   Afzetten en ophalen  
   van patiënten, bezoekers
Het afzetten en ophalen van patiënten of bezoekers 
gebeurt vooraan het ziekenhuis ter hoogte van 
de kiss & ride zone. Parkeren of langdurig 
stationeren is er niet toegelaten. In het inkomsas 
zijn rolstoelen ter beschikking. Voor zwaarlijvige 
personen is een speciale rolstoel ter beschikking, 
vraag info aan het onthaal. Om vanaf de verschil-
lende parkings de kiss & ride zone opnieuw te 
bereiken, volgt men de richtingwijzers “afzetten 
en ophalen”. 

   Meerbeurtenkaart of  
   weekabonnement
Als u frequent naar het ziekenhuis komt, neemt 
u best een weekabonnement. Gedurende zeven 
opeenvolgende dagen kunt u de parking tot 
meerdere keren per dag gebruiken. U kunt infor-
matie alsook de weekabonnementen verkrijgen 
aan het onthaal.

   Fietsen
Aan de hoofdingang van het ziekenhuis is een 
fietsenstalling voorzien. Elektrische fietsen 
hebben de mogelijkheid tot opladen.

   Aansprakelijkheid
Het ziekenhuis is geen bewaarnemer van de 
geparkeerde voertuigen en neemt geen enkele 
verplichting van bewaking of toezicht op zich. 
Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden ge-
steld voor ongevallen, diefstal of beschadiging van 
voertuigen op de parking. 

Parkeertarieven

   Elektrisch
Er zijn 4 parkeerplaatsen voor het laden van 
elektrische auto's
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