
Gemeente Dordrecht 
DIENSTVERLENING 

 

Digitaal loket 
www.dordrecht.nl 

 
Telefoon 14 078 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur 
 

Balie 
Spuiboulevard 300, Dordrecht 

maandag, woensdag en vrijdag: 09.00 - 12.00 uur 
dinsdag en donderdag: 14.00 - 19.30 uur 

 
Post 

Postbus 8 
3300 AA  Dordrecht 

Kosten (kort)parkeren 2022 in parkeergarages 
(inclusief 21% btw) 

In de volgende parkeergarages betaalt u per minuut en alleen met pin 

Spuihaven: 520 parkeerplaatsen 

€ 0,0267 per minuut 

• van maandag tot en met zaterdag tussen 03.00 uur en 18.00 uur 

• koopavonden tot 21.00 uur 

• zondag tussen 12.00 en 18.00 uur 

• op feestdagen en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag 

€ 0,0267 per minuut met een maximum van € 2,50 

• van maandag tot en met zaterdag tussen 18.00 en 03.00 uur 

• tussen 18.00 uur en 03.00 uur 

• koopavonden na 21.00 uur 

• zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur 

• op feestdagen en Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag 

€ 16,00 maximaal etmaaltarief, per dag 

€ 24,00 verloren kaart per keer 

Achterom: 370 parkeerplaatsen 

€ 0,04 per minuut op maandag tot en met zaterdag tussen 00.00 en 24.00 uur 

€ 24,00 maximaal etmaaltarief, per dag 

€ 36,00 verloren kaart per keer 

Riedijkshaven: 46 parkeerplaatsen 

€ 0,0267 per minuut 

• van maandag tot en met zaterdag tussen 03.00 uur en 18.00 uur 

• koopavonden tot 21.00 uur 

• zondag tussen 12.00 en 18.00 uur 

• op feestdagen en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag 

€ 0,0267 per minuut met een maximum van € 2,50 

• van maandag tot en met zaterdag tussen 18.00 en 03.00 uur 

• koopavonden tussen 21.00 en 03.00 uur 

• zondag tussen 12.00 en 18.00 uur 

• op feestdagen en Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag 

€ 16,00 maximaal etmaaltarief, per dag 

€ 24,00 verloren kaart 

Energiehuis: 325 parkeerplaatsen 

€ 0,0233 per minuut 

€ 0,0233 per minuut tot een maximum van € 3,- tussen 18.00 en 06.00 uur 

€ 14,00 maximaal etmaaltarief, per dag 

€ 19,50 verloren kaart per keer 

  

http://www.dordrecht.nl/


Parkeergarage Sportboulevard (P1) en parkeerterrein Gezondheidspark (P2 en P3) 

Betalen met pin of contant 

Dagtarief: 

€ 1,30 maximaal 1 uur op maandag tot en met vrijdag 

€ 2,- maximaal 4 uur op maandag tot en met vrijdag 

€ 0,50 per uur vanaf het 5e parkeer-uur op maandag tot en met vrijdag 

Weekendtarief: 

€ 1,30 voor maximaal 1 uur op zaterdag en zondag 

€ 2,- per dag op zaterdag en zondag 

€ 13,- maximaal etmaaltarief per dag 

€ 19,50 verloren kaart per keer 


