Parkeerabonnement

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De afdeling heeft bij u aangegeven dat u een parkeerabonnement
kunt aanschaffen bij het ziekenhuis.

Het parkeerabonnement
Het parkeerabonnement is twee weken geldig. Deze periode gaat in
als u de eerste keer de parkeerplaats inrijdt. Elke keer dat u inrijdt
en uitrijdt stopt u het abonnement in het apparaat naast de
slagboom.
Kosten
Het parkeerabonnement kost € 20. U kunt het abonnement op
werkdagen tussen 08.00-17.00 uur ophalen bij het Frontoffice. De
leidinggevende van de afdeling heeft uw naam al doorgegeven
zodat Frontoffice weet dat u dit abonnement komt halen.
U kunt als volgt betalen:
 Met pinbetaling: van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-17.00
uur bij het Frontoffice.
 Met contante betaling kunt u van maandag t/m donderdag
tussen 10.00-12.00 en tussen 13.30- 14.30 uur betalen bij de
financiële administratie. Het Frontoffice vertelt hoe u daar kunt
komen.
Het Frontoffice
Het Frontoffice is te vinden op de begane grond van het kantoorgebouw. Dit is het zwarte gebouw tussen de Spoedeisende Hulp en
de hoofdingang. Via de schuifdeur bij het fietspad kunt u dit gebouw
binnen gaan.
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Vanuit de centrale hal is het Frontoffice als volgt te bereiken:
 Ga door de hoofdingang van het ziekenhuis naar buiten;
 loop rechtdoor tot aan het zebrapad;
 voor het zebrapad gaat u naar links;
 u gaat via de schuifdeur naar binnen.
Na betaling krijgt u het abonnement direct mee. Als u contant betaalt
bij de financiële administratie, dan krijgt u een kwitantie mee. Met
deze kwitantie kunt u uw abonnement bij het Frontoffice ophalen.
Beschadiging of verlies
Het parkeerabonnement is van papier. Wij raden u daarom aan
deze kaart zorgvuldig op te bergen in het bijgeleverde mapje om
beschadiging te voorkomen. Als de kaart gedurende de looptijd van
het abonnement beschadigd raakt of kwijt raakt, kunt u een nieuw
abonnement aanschaffen bij de Frontoffice (wederom tegen
betaling).
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