Parkeren op campus Krijkelberg
Campus Krijkelberg ligt in een rustige en groene omgeving. Patiënten en bewoners, buurtbewoners
en wandelaars maken er graag gebruik van om tot rust te komen tijdens een wandeling. We
garanderen hen en iedereen graag deze rust en de nodige veiligheid op het domein. Daarnaast
moeten ook hulpdiensten, indien nodig, snel ter plaatse kunnen zijn.
Daarom vragen we je uitdrukkelijk om je voertuig te parkeren op de grote centrale parking aan de
voorzijde van het domein.
Parkeerkaart
Op het domein zelf mag je enkel parkeren met een parkeerkaart op de daartoe voorziene plaatsen.
Een parkeerkaart moet je aanvragen bij de algemeen directeur. Dat kan via:


via mail aan: info@kamillus.broedersvanliefde.be



of per brief. Je bezorgt deze dan aan het onthaal in het administratief torengebouw.

Wat vermeld je in je aanvraag?


je contactgegevens



je nummerplaat



de motivering waarom je een parkeerkaart aanvraagt.

We overwegen je aanvraag zorgvuldig en bezorgen je een antwoord.


Is er een akkoord van de directie, dan kan je je kaart afhalen aan het algemeen onthaal.



Is er geen akkoord, dan informeren we je over de reden en verwachten we dat je parkeert op
de centrale parking vooraan.

Waar parkeren met parkeerkaart?
Met de parkeerkaart kan je parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen. Deze zijn aangeduid met
een ‘K’ of een ‘M’:


K: voor langdurig parkeren (langer dan een half uur)



M: voor kortstondig halen en brengen.

Uitzonderingen voor kort parkeren bij strijkatelier en polikliniek


Ben je klant van het strijkatelier, dan kan je zonder parkeerkaart kort parkeren aan het
gebouw Sint-Jan op de plaatsen gemarkeerd met een ‘S’.



Ben je cliënt van de polikliniek, dan kan je zonder parkeerkaart parkeren aan het gebouw
Krijkelberg (polikliniek) op de plaatsen gemarkeerd met een ‘P’.

Heb je nog vragen hierover? Je kan je vraag stellen via: info@kamillus.broedersvanliefde.be
Hartelijk dank voor je medewerking aan een veilige en rustige campus!

