Betaald parkeren

De gebieden waar u tegen betaling mag parkeren
zijn aangegeven door de volgende borden:
Tijden en tarieven van betaald parkeren staan altijd
vermeld op de parkeerautomaten.
Betaald parkeren

Op de plattegrond (zie ommezijde) staat aangegeven
waar u wel of niet met een vergunning mag parkeren.
Let op: Een parkeervergunning ontheft u niet van de in
dit gebied geldende overige verkeersvoorschriften,
zoals stop- en parkeerverboden.

Zoneborden

Is uw auto langer dan zes meter of hoger dan 2,4 meter,
of rijdt u in een camper? Dan mag u niet altijd met uw
parkeervergunning parkeren.
Kijk op: www.denhaag.nl/parkeren
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De parkeervergunning met gebiedscode 85F is geldig in
de straten en straatdelen binnen het omlijnde gebied.
De vergunning is niet geldig in de straatdelen
aangegeven met deze markering.
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur:
• Bankastraat (tussen Laan Copes van Cattenburch en
Atjehstraat)
• Laan van Meerdervoort (tussen Waldeck Pyrmontkade
en Van Diemenstraat, alleen even zijde)
• Piet Heinstraat
• Prins Hendrikstraat (vanaf W. Pymonthkade tot
Prins Hendrikplein)
• Zoutmanstraat
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur:
• Javastraat
- tussen Schelpkade en zijtak Javastraat
- straatdeel tussen nrs. 69-a en 85
• Frederikstraat (uitgezonderd zijtak)

Werkingstijden
maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 14.00 uur.
maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 24.00 uur,
zondag van 13.00 tot 24.00 uur.

