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Parking Nieuwstraat (ondergronds)
In het centrum van Hamme zijn grote infrastructuurwerken aan de gang. De fasering van deze werken kan je
raadplegen via www.hamme.be/creatieve-campus.
Totdat de groene randparking klaar zal zijn, betaalt het gemeentebestuur van Hamme het parkeerticket van de eerste
10 uur in de ondergrondse parking Nieuwstraat, voor elke parkeerder, rechtstreeks aan de uitbater Indigo Belgium. De
parking heeft zijn in- en uitrit langs Nieuwstraat 15, onmiddellijk nabij het Marktplein en de autovrije Kerkstraat.

Inrichting
148 ruime parkeervakken
2 niveaus
open 24 u. op 24 u.
trap en lift
lift naar het nieuw administratief centrum
mogelijkheid om wagen elektrisch op te laden

Niet toegelaten
voertuigen met LPG
aanhangwagens
voertuigen maximale toegelaten massa ≥3.500 kg
De afgesloten en camerabewaakte parking in het Zwaarveld biedt een alternatief voor bedrijfsvoertuigen en
kampeerwagens.

Tarieven
De eerste 10 uren per parkeersessie zijn voor de gebruiker gratis. Deze geparkeerde uren worden betaald door het
lokaal bestuur Hamme aan de concessiehouder. Nadien gelden onderstaande tarieven:
€ 0,50 per begonnen schijf van 30 min.
Tweede uur: € 0,60 euro per begonnen schijf van 30 min.
Vanaf de parkeerduur van 4.45 u. met een maximum van 12.00 u. geldt het dagtarief van € 5,20.
Na verloop van 12.00 u.: dagtarief van € 5,20 + het basistarief van € 1,00 per uur en € 1,20 per uur vanaf het
tweede uur.
De parkeerduur is onbeperkt.
Bij verlies van het parkeerticket geldt het forfaitair tarief voor verloren ticket tegen het tarief dat op die datum
geldt.
Tarief elektrisch opladen 0,43 euro/kwh (inclusief 21% BTW)

Abonnementen
7 da gen o p 7 da gen

Van maandag tot en met zondag en dit 24/24 uren.
Op jaarbasis: € 500,00 (incl. 21% btw)
Op maandbasis: € 50,00 euro (incl. 21% btw)
T ijdens de k a nto o ruren

Van maandag tot en met vrijdag van 7.00 u. tot 19.30 u.
Op jaarbasis: € 300,00 (incl. 21% btw)
Op maandbasis: € 30,00 (incl. 21% btw)
Avo nd en na cht

Van maandag tot en met zondag van 17.00 u. tot 08.00 u.
Op jaarbasis: 250,00 euro (inclusief BTW)
Op maandbasis: 25,00 euro (inclusief BTW)

Vo o rwaarden

Er kunnen max. 2 nummerplaten aan 1 abonnement gekoppeld worden.
Per abonnement kan nooit meer dan 1 voertuig gelijktijdig van de parking gebruik maken.
Toon op kaart

Contact
Indigo Park Belgium



Parkeerwinkel






03 217 44 90

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 28
9200 Dendermonde

parkings.hamme.be@group-indigo.com
https://be.parkindigo.com/nl
Vandaag open van 13:30 tot 19:00
Morgen gesloten

Alle informatie

