Parking Zwaarveld (bedrijfsvoertuigen)
Toegang
De parking voor bedrijfsvoertuigen ligt aan de N41 in 9220 Hamme, inrit industrieterrein
Zwaarveld, kruispunt 'De Verffabriek', eerstvolgende kruispunt, rechts afslaan. Vanaf de
E17 aan de afrit 14 is het 10 minuten rijden tot aan de parking.
GPS coördinaten (breedte- en lengtegraad van het adres):
Latitude 51° 4’21.69”N
Longitude 4° 7’56.24”E
ingang met een badge voor de automatische poort
camerabewaking met nummerplaatherkenning

Voordelen
minder kans op ladingdiefstal
goed bereikbaar
ruime parkings

Tarieven
€ 1.000,00 per jaar (exclusief 21% BTW)
of een evenredig bedrag bij een aaneengesloten periode van minder of meer dan een
jaar

Veelgestelde vragen
Wie kan parkeren o p de parking?

Alle bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens en bestelwagens, maar ook kampeerwagens
en zwerfwagens. Het voertuig moet achtergelaten worden op de parking.
Wat zijn de o peningstijden?

De parking is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag toegankelijk met een badge.
Mo et ik een co ntract vo o r een vo lledig jaar afsluiten?

Op aanvraag zijn overeenkomsten op maat voor een aaneengesloten periode van minder
dan 1 jaar mogelijk.
Ho e krijg ik to egang to t de parking?

Ingang met een badge die je kan aanvragen via het telefoonnummer 052 47 56 12 of via
mail naar him@hamme.be. De badge is nog dezelfde dag beschikbaar.
Welke faciliteiten biedt parking?

De parking is afgesloten met een hekwerk en een automatische poort. Ze biedt ruime
parkings van 4 meter op 20 meter. Er is camerabewaking. De parking is goed verlicht. Er is
een automatische externe defibrillator (AED) aan de ingang van de parking.
Op de parking mag niet overnacht of gekampeerd worden.
Toon op kaart

Contact
AGB Hamse Investeringsmaatschappij



Gemeentehuis






052 47 56 12

Marktplein 1
9220 Hamme

him@hamme.be
http://www.hamme.be/agb-him
Vandaag open van 08:30 tot 12:15, van 13:30 tot 17:00
Morgen open van 08:30 tot 12:15, van 13:30 tot 17:00

Alle informatie

