
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KORT)PARKEERTARIEVEN 2020 
PARKEERGARAGES (inclusief 21% BTW)  

 

Spuihaven (520 plaatsen)  

 
€  1,60 per uur maandag t/m zaterdag  vanaf 03.00 tot 18.00 uur   

   koopavonden    tot 21.00 uur  

    (vaste koopavond op donderdag)            

   zondag        vanaf  12.00 tot 18.00 uur 

    (ook op 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 2de Kerstdag) 

  

€  2,50 per keer maandag t/m zaterdag    tussen 18.00 en 03.00 uur   

   koopavonden   na 21.00 uur 

    (vaste koopavond op donderdag)       

    zondag     tot 12.00 en vanaf 18.00 uur  

€ 2,50 per keer           Nieuwjaarsdag, 1ste Paasdag, 1ste Pinksterdag en 1ste Kerstdag 

€ 16,00  maximaal dagtarief 

€ 24,00  verloren inrijkaart 

€ 12,80 per stuk uitrijkaart 

   

Veemarkt (680 plaatsen) 
 

€  1,70 per uur maandag t/m zaterdag  vanaf 03.00 tot 18.00 uur   

   koopavonden   tot 21.00 uur 

    (vaste koopavond op donderdag)                                         

   zondag        vanaf  12.00 tot 18.00 uur 

    (ook op 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 2de Kerstdag) 

  

€  2,50 per keer maandag t/m zaterdag    tussen 18.00 en 03.00 uur    

   koopavonden   na 21.00 uur 

    (vaste koopavond op donderdag)                                         

   zondag     tot 12.00 en vanaf 18.00 uur  

€ 2,50 per keer           Nieuwjaarsdag, 1ste Paasdag, 1ste Pinksterdag en 1ste Kerstdag 

€ 17,00   maximaal dagtarief 

 € 25,50    verloren inrijkaart 

 € 13,60 per stuk uitrijkaart 

 

Achterom (370 plaatsen) 

 
€  2,30 per uur maandag t/m zondag   tussen 00.00 en 24.00 uur 

€ 23,00   maximaal dagtarief 

€ 34,50  verloren inrijkaart  

 € 18,40 per stuk uitrijkaart 

 

 

 

 

 
Gemeente Dordrecht 
DIENSTVERLENING 

 

Digitaal loket 

www.dordrecht.nl 
 

Telefoon 14 078 

ma t/m vr 08.30 - 17.00  
 

Balie 

Spuiboulevard 300, Dordrecht 

maandag, woensdag  
en vrijdag   09.00 - 12.00 

dinsdag en donderdag 14.00 - 19.30 

 
Post 

Postbus 8  

3300 AA  Dordrecht 



 

   

Riedijkshaven (46 plaatsen) 

 
€  1,50 per uur maandag t/m zaterdag  vanaf 03.00 tot 18.00 uur   

   koopavonden    tot 21.00 uur  

    (vaste koopavond op donderdag)            

   zondag        vanaf  12.00 tot 18.00 uur 

    (ook op 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 2de Kerstdag) 

  

€  2,50 per keer maandag t/m zaterdag    tussen 18.00 en 03.00 uur   

   koopavonden   na 21.00 uur 

    (vaste koopavond op donderdag)       

    zondag     tot 12.00 en vanaf 18.00 uur  

 € 2,50 per keer           Nieuwjaarsdag, 1ste Paasdag, 1ste Pinksterdag en 1ste Kerstdag    

€ 15,00  maximaal dagtarief 

€ 22,50  verloren inrijkaart 

€ 12,00 per stuk uitrijkaart 
 

 Parkeergarage Gezondheidspark, Parkeerterreinen Amnesty Internationalweg en P3- 

 
   Werkdagtarief 

 €  1,30 per uur maandag t/m vrijdag, 1e uur    

€  2,00 per keer maandag t/m vrijdag, 2e t/m 4e uur 

€  0,50 per uur maandag t/m vrijdag, vanaf 5e uur 

 

   Weekendtarief 

€  1,30 per uur zaterdag en zondag, 1e uur    

€  2,00 per keer zaterdag en zondag, vanaf 2e uur 

      

 € 13,00   maximaal dagtarief op maandag t/m vrijdag 

 €   2,00 per keer maximaal dagtarief op zaterdag en zondag 

 € 19,50   verloren inrijkaart  

 € 10,40 per stuk uitrijkaart 
  

Energiehuis (325 plaatsen) 
€  1,30   per uur    

€  3,00   maximaal tarief tussen 18.00 en 06.00 uur  

€ 13,00  maximaal dagtarief  

€ 19,50   verloren inrijkaart 

€ 10,40 per stuk uitrijkaart (aanvraag altijd in overleg om beschikbaarheid parkeerplaatsen)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


