
Parkeren 

Bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem kunt u parkeren in de parkeergarage. Bij de Lingepolikliniek in 
Leerdam is er gratis parkeergelegenheid. 

Komt u iemand afzetten of halen bij Het Gasthuis en het Beatrixziekenhuis? 
U kunt uw naaste afzetten of ophalen voor de hoofdingang van Het Gasthuis en het 
Beatrixziekenhuis. Hiervoor heeft u 15 minuten de tijd, daarna betaalt u een parkeertarief. 
Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hun auto parkeren op de 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Hiervoor moeten zij hun kenteken en parkeerkaartnummer 
registeren. Lees hieronder meer informatie. 
 
Registeren gehandicaptenparkeerkaart 
Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen hun parkeerkaart registeren via deze 
website. Bekijk hier de instructie om uw parkeerkaart te registeren. Alleen wanneer uw 
parkeerkaart geregistreerd is, kunt u 3 uur gratis parkeren voor de hoofdingang van Het Gasthuis en 
het Beatrixziekenhuis. Wanneer u door de slagboom rijdt, wordt uw registratie automatisch met 6 
maanden verlengd. Parkeert u langer dan 3 uur dan geldt onderstaand tarief. 
 
Tarieven 
Bestuurders zonder een gehandicaptenparkeerkaart en taxibestuurders 
Het terrein direct voor de ingang is alleen bestemd om een patiënt of bezoeker op te halen of af te 
zetten. Het terrein is dus niet bestemd om te parkeren.  
 
Staat uw auto langer dan 15 minuten op het terrein binnen de slagbomen? Dan berekenen we een 
parkeertarief dat u bij uitrijden betaalt met uw pinpas. De kosten zijn € 0,40 per 5 minuten. 
 
Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart 
De eerste 3 uur is gratis. Daarna € 0,50 per 15 minuten. (Dit is hetzelfde tarief als in de 
parkeergarage). 
 
Praktische informatie 
Lees hieronder praktische informatie over parkeren en afzetten van uw naaste voor de hoofdingang 
van Het Gasthuis en het Beatrixziekenhuis 
 

 Bij inrijden van de slagbomen wordt uw kenteken vastgelegd 

 Eventuele kosten kunnen direct bij het uitrijden bij de slagboom betaald worden met de pinpas. U 
gebruikt de parkeerautomaat alleen voor de parkeergarage 

 De slagbomen zijn 24 uur per dag geopend 

 Parkeren na de slagbomen mag kan alleen als u beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart 

 Elke gehandicaptenparkeerplaats is bestemd voor 1 auto 

 U kunt uw auto 24 uur per dag parkeren in de parkeergarage van het Beatrixziekenhuis. 
 

Parkeertarieven parkeergarage 
 
De tarieven van de parkeergarage in Gorinchem zijn: 

 parkeergarage in- en direct weer uitrijden (eerste 10 minuten) gratis 



 0 - 30 minuten € 1,- 

 € 0,50 voor iedere volgende 15 minuten, met een maximumprijs van € 8,00 per 24 uur 

 Zon- en feestdagen geldt een maximumprijs van € 2,- 
 

Verblijft uw naaste voor een langere periode in het ziekenhuis, dan kunt u gebruik maken van 
onderstaande mogelijkheden: 

10-rittenkaart 
Als u vaak een bezoek brengt aan het Beatrixziekenhuis en u wilt parkeren in onze parkeergarage aan 
de Banneweg, dan kunt u gebruikmaken van de 10-rittenkaart. Met deze kaart kunt u tien keer 
parkeren in een tijdsbestek van één jaar. De 10-rittenkaart is verkrijgbaar bij de receptie van het 
Beatrixziekenhuis. 

Abonnement 
Als u in een week of maand meer dagen aaneengesloten moet parkeren kunt u een week- of 
maandabonnement aanschaffen. Hiervoor is via de behandelende afdeling een groene kaart 
verkrijgbaar. Met deze kaart kunt u bij receptie van het Beatrixziekenhuis een abonnement kopen. 

Borg 
Op alle abonnementen zit € 5,00 borg. Deze ontvangt u retour bij inlevering van de kaart. 
De huidige kaart heeft een logo van Rivas in twee kleuren en een nummer van 1 tot 1000. 
(Op alle 'oude' week- en rittenkaarten zit € 3,00 borg). 

Prijzen 
Weekkaart: € 15,00 (inclusief € 5,00 borg), verlenging € 10,00 
Maandkaart: € 40,00 (inclusief € 5,00 borg), verlenging € 35,00 
Rittenkaart: € 2,50 per uitrit, kaarten verkrijgbaar met een minimum van € 10,00 (inclusief € 5,00 
borg) 
De geldigheid van iedere kaart is 12 maanden na uitgifte of laatste opwaardering. 

Bij vertrek kan bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem betaald worden bij de automaat: 

 in de centrale hal van het ziekenhuis 

 in de ingang van verpleeghuis Het Gasthuis 

 bij de parkeergarage 

 
Bij de parkeergarage kan alleen met pin betaald worden. Bij de betaalautomaat in het ziekenhuis en 
in verpleeghuis Het Gasthuis is betalen met zowel contant geld als met pin mogelijk. 



Auto's hoger dan 1.90 meter 
Auto's hoger dan 1.90 meter kunnen niet in de parkeergarage parkeren. Met een hogere auto kunt u 
gebruikmaken van de parkeerplaatsen aan de Parkweg, mits daar nog plaats vrij is. U kunt zich dan 
melden aan de intercom. Voor uitrijden kunt u een uitrijkaart kopen bij de receptie. 

Mindervalidenplaatsen 
We hebben de volgende mindervalidenplaatsen: 

 17 in de parkeergarage 

 5 bij de spoedeisende hulp (achterzijde ziekenhuis) 

 4 bij hoofdingang (voorzijde ziekenhuis) 
 

Let op! 
Houders van een mindervalidenkaart maken bij voorkeur gebruik van deze mindervalideplaatsen. 
Komt u de spoedeisende hulp, dan kunt u parkeren op het terrein van de spoedeisende hulp. U kunt 
zich melden bij de slagbomen.  
 
In de parkeergarage en op het terrein gelden de gewone verkeersregels. Het parkeren op één van 
deze plaatsen zonder parkeervergunning kan een boete tot gevolg hebben. 
 


