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Betaal uw bon online op be.streeteo.com
Tip!

Retributie
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G R E N S V E R L E G G E N D
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De parkeerwinkel
Wenst U meer info over het parkeren
in de Stad Menen?

In de parkeerwinkel bent u altijd welkom:

vragen en opmerkingen omtrent parkeren? 
betaling van een retributiebon?
aanvraag van bewonerskaarten?
aanvraag aannemerskaarten?

•
•
•
•

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bijenstraat 21
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
RPR GENT - BE 0449.598.562
Verantwoordelijke uitgever: INDIGO Park Belgium NV

STREETEO
Kortrijkstraat 3/0001 - 8930 Menen
tel: +32 (0)56 59 11 20
fax: +32 (0)9 292 02 49
e-mail: parkeren.menen.be@streeteo.com
be.streeteo.com

Openingsuren:
Maandag t.e.m. vrijdag: 9u-13u.
Dinsdag gesloten.

Opgelet!

Wij aanvaarden uitsluitend elektronische betalingen.

Deze kaart moet duidelijk zichtbaar 

achter de voorruit geplaatst worden

Plaatst u, als rechthebbende, geen geldige bewonerskaart, 
ligt ze niet leesbaar achter de voorruit of is de toegelaten 
parkeerduur verstreken, dan wordt u verondersteld te kiezen 
voor het forfaitair dagtarief van €20,00.

De retributiebon dient u binnen de 5 kalenderdagen te 
betalen.

STAD MENEN
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Parkeerwinkel

U kan een bewonerskaart bekomen indien 
u gedomicilieerd bent binnen de zone waar 
bewonersparkeren toegelaten is (zie plan).

De volgende documenten zijn vereist:
- identiteitskaart aanvrager
- inschrijvingsbewijs van het voertuig
- de aanvrager moet bewijzen dat hij de 
  eigenaar van het voertuig is of permanent 
  over het voertuig kan beschikken 

De bewonerskaart is twee jaar geldig.

Bewonerskaart

Bewonersparkeren in Menen

Plan Bewonersparkeren

Deze kaart moet duidelijk zichtbaar 
achter de voorruit geplaatst worden

Online aanvragen of verlengen?
Meer inlichtingen over de voorwaarden, documenten én 

registratie vindt u op:

be.streeteo.com

 en dan doorklikken naar: parkeerkaarten
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VERKLARING

Gearceerde straat: bewoners
hebben recht op een bewo-
nerskaart, zonder dat op die
locatie bewonersparkeren
geldt

Voorbehouden bewoners-
plaatsen
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