PERSONEN BRENGEN OF HALEN — KISS-AND-RIDEZONES

Zowel in parking Oost als parking West is er een kiss-and-ridezone.
U kunt de wagen er (kort) achterlaten om een patiënt te begeleiden naar het
ziekenhuis of te gaan ophalen. Langdurig parkeren (meer dan 30 minuten) is er
niet toegestaan.

PROBLEMEN?

Contacteer de bewaking van UZ Leuven.
• Druk 3 keer op de infoknop aan de betaalautomaat of aan de slagbomen
bij het uitrijden.
• Bel naar 016 34 04 04.

Er zijn rolstoelen in de parking en aan de toegang.
Voor patiënten die minder mobiel zijn, is er een kiss-and-ridezone aan de
ontvangsthal van toegang Oost, waar vijf minuten kan worden halt gehouden.

MOBILHOMES

Wenst u te overnachten met uw mobilhome?
Neem contact op met de dienst sociaal werk voor de voorwaarden.

PARKEREN
IN UZ LEUVEN
campus Gasthuisberg

SPOED

PARKING OOST EN PARKING WEST

Volg de pijlen Spoed en rijd de garage in naar de ambulancehal van de
spoedgevallendienst. De poort opent als u aangereden komt.
Zet de patiënt af op de voorbehouden plaatsen aan de ingang van de
spoedgevallendienst.
Parkeer daarna zo snel mogelijk verderop in de parking spoed. Het ticket dat u bij
het inrijden ontvangt, geeft sowieso recht op het zorgtarief (activeren niet nodig).
De eerste 30 minuten rijdt u gratis naar buiten.

Hebt u een afpraak in het dagziekenhuis chirurgie, het dagziekenhuis oncologie,
op radiotherapie of het niercentrum?
Voor deze afdelingen gelden specifieke parkeerafspraken. Meer info op de
afdelingen en bij de onthaalmedewerker aan toegang Oost en toegang West.

Aan het onthaal in toegangszone Oost en West vindt u het volledige parkeerreglement.
Of check www.uzleuven.be/parkeren.

UZ Leuven telt twee parkings: parking Oost en parking West.
Afdeling/Eenheid
is voor uw afspraak de
dichtstbijzijnde parking.

Parking Oost bevindt zich aan de kant van de Leuvense ring, bij rotonde Het Teken
en werd vroeger aangeduid met de naam ‘Bezoekersparking’. Volg op de ringweg van
campus Gasthuisberg de pijlen
.
Parking West bevindt zich aan de kant van de E314, bij rotonde Vogelzang, vlakbij
de brandweer (zie plan). Volg op de ringweg van campus Gasthuisberg de pijlen
.
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Als patiënt hebt u recht op
het zorgtarief. Dat bedraagt
nooit meer dan 6 euro per
dag. Voorwaarde is wel dat
uw wagen de parking ondertussen niet verlaat.
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Tunnel naar parking

BETAALAUTOMATEN

Volledig overdekt

Deels overdekt, deels openlucht

Wandeltijd
• Naar toegang West: 4 minuten
• Naar toegang Oost: 15 minuten

• Naar toegang Oost: 7 minuten
• Naar toegang West: 15 minuten

Max. hoogte
• Niveau +1: 2,60 m
• Niveau 0 en -1: 2,10 m

• Overdekt parkeren: 2 m
• Openluchtgedeelte: geen hoogtebeperking

Lpg
Niet toegelaten

Toegelaten in openluchtgedeelte

Elektrisch laden
Vanaf zomer 2022 – Niveau +1

Openlucht – niveau 0 (EV-point) >>> volg blauwe lijn

Zwangere vrouwen en kinderwagens: extra ruime parkeervakken
Niveau +1

Openlucht – niveau 0 >>> volg blauwe lijn

Personen met een handicap Plaats de parkeerkaart voor personen met een handicap op het dashboard
Niveau + 1

Overdekt en openlucht – niveau 0 >>> volg blauwe lijn

Kiss-and-ridezone
Niveau +1

Bezoeker Patiënt
zorgtarief

Minder dan 30 minuten
30 minuten tot 1 uur
1 tot 2 uur
2 tot 3 uur
3 tot 4 uur
4 tot 5 uur
5 tot 24 uur

gratis
€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00

gratis
€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Voor parking Oost bevindt
de betaalautomaat zich in de
glazen wandelweg tussen
toegang Oost en de parking.
In parking West bevindt
de betaalautomaat zich op
niveau +1 bij de toegang van
de parking.

PARKEERT U LANGER DAN 24 UUR ?

Na 24 uur parkeertijd betaalt u 12 euro
(of 6 euro – zorgtarief) plus elk bijkomend uur
zoals aangegeven in de tabel.

Openlucht – niveau 0 >>> volg blauwe lijn

Motorﬁetsen
Niveau 0 (achteraan)

TARIEVEN

Openlucht – rij B

Parkeerticket verloren en hebt u recht op het zorgtarief? Ga langs bij het onthaal voordat u betaalt; het tarief
bedraagt 6 euro. Anders betaalt u 30 euro aan de betaalautomaat.

Het zorgtarief activeren is
mogelijk op elk moment,
vanaf de inschrijving tot
vertrek naar de parking.
Activatie doet u via de
inschrijfkiosk, de app
mynexuzhealth of bij
de medewerker aan de
inschrijvingen.

WEEKABONNEMENT = 15 EURO

Bent u langer dan 3 dagen gehospitaliseerd?
U of uw naaste familie kan gebruikmaken van
het weekabonnement.
Regel het weekabonnement bij de inschrijving
via de inschrijfkiosk, de app mynexuzhealth
of bij de medewerker aan de inschrijvingen. U
hebt hiervoor de elektronische identiteitskaart
van de patiënt en het parkeerticket nodig.
Voordat u de eerste keer uitrijdt met het
weekabonnement, betaalt u 15 euro aan de
betaalautomaat. Aan de slagboom geeft de
ticketlezer u het ticket terug. Gebruik het de
volgende keren bij het in- en uitrijden. Het
abonnement is geldig tot en met de zevende
dag na inrijden.

GRATIS ABONNEMENT VOOR CHRONISCHE PATIENTEN
EN BIJ LANGDURIGE BEHANDELING

In specifieke situaties is gratis parkeren mogelijk, namelijk als u frequent in het
ziekenhuis moet zijn vanwege een chronische aandoening of in het kader van een
langdurige behandeling.
• Vraag aan uw behandelende arts of u in aanmerking komt voor zo’n gratis abonnement.
• Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een attest ‘chronische patiënt’.
• Ga met het attest naar de kassa in de ontvangsthal aan toegang Oost
(rechts voorbij het winkeltje).
• U ontvangt daar uw gratis abonnement.
Openingsuren kassa: op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

