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We staan voor u klaar:
uw partner en aanspreekpunt.

Vragen en opmerkingen omtrent parkeren. 
Betaling van een retributiebon.
Waar mag ik parkeren met mijn parkeerkaart?

•
•
•

In de online parkeerwinkel bent u 24/24 welkom:
be.streeteo.com/nl/voirie/Deinze
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Parkeren in Deinze:
gemakkelijk en voordelig 

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

Parkeren in Deinze

De online parkeerwinkel

De parkeerregeling van de stad Deinze voorziet in 
parkeerkaarten voor bepaalde doelgroepen. 

Soorten parkeerkaarten:

Bewoners-
kaart
(betalend)

Tijdelijke
bewoners-
kaart
(betalend)

Voor wie in de parkeerzone van de stad 
gedomicilieerd is.
Maximum één bewonerskaart per 
wooneenheid.

€20,00
per 3 mnd

-

-

Voor wie in de parkeerzone van de 
stad gedomicilieerd is, bij domicilie-
wijziging.
Maximum één kaart per wooneen-
heid.

-

-

Type Kost Voorwaarden

Minder
Mobiel

€50,00
per jaar

Voor chauffeurs die instaan voor het 
vervoer van minder mobiele mensen 
via een door de stad erkende 
organisatie.
Maximum één kaart per kenteken- 
bewijs.

€40,00
per 6 mnd

€80,00
per jaar

Bewoners-
kaart
(gratis)

Voor wie in de parkeerzone van de stad 
gedomicilieerd is.
Maximum één bewonerskaart per 
wooneenheid.
Opgelet: in de betalende zone is een 
ticket van de parkeerautomaat, aan 
bewonerstarief, verplicht

-

-

-

gratis

Tijdelijke
bewoners-
kaart
(gratis)

gratis Voor wie in de parkeerzone van de 
stad gedomicilieerd is, bij domicilie-
wijziging.
Maximum één kaart per wooneen-
heid.
Opgelet: in de betalende zone is een 
ticket van de parkeerauto-maat, aan 
bewonerstarief,
verplicht

-

-

-

Zorg-
verstrekkers-
kaart

€50,00
per 6 mnd
€100,00
per jaar

Personen die een medisch of 
paramedisch beroep uitoefenen 
kunnen voor huisbezoeken een 
zorgverstrekkerskaart aanvragen.
Geldig in de volledige parkeerzone.

-

-

-

-

Aanvraag parkeerkaarten: 
be.streeteo.com/nl/voirie/Deinze

Vereiste documenten
Parkeerkaarten

Voor alle parkeerkaarten zijn volgende documenten 
vereist:
- Identiteitskaart van de aanvrager.
- Kentekenbewijs voertuig(en) 

Voor specifieke vereisten per kaart: 
be.streeteo.com/nl/voirie/Deinze

STREETEO
Postadres:
Bijenstraat 21
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 (0)56 59 11 20
Fax: +32 (0)9 292 02 49
E-mail: parkeren.deinze.be@streeteo.com
Website: be.streeteo.com

Parkeren in Deinze
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Retributie

Tip!

Zones en tarieven
Parkeerzones:

Hoe? Max? Kost? Wanneer?

gratis

Betalend
2 uur

30’ gratis
30’-1u: €0,80
1u-3u: €0,40/30’

Max.
3u

Ticket

Zie de tarieven op de parking van de NMBS
voor kosten en geldige parkeerduur.

TicketBetalend
NMBS

Schijf gratisMax.
3u

Blauwe
zone 3 uur

Schijf gratisMax.
2u

Betalend
3 uur

Maandag tem zaterdag, 
excl. wet. feestdagen+11/07
8u30-12u30 + 14u00-18u00

30’ gratis
30’-1u: €0,80
1u-2u: €0,40/30’

Max.
2u

Ticket

Schijf

Blauwe 
zone 2uur

Maandag tem zaterdag, 
excl. wet. feestdagen+11/07
8u30-12u30 + 14u00-18u00

Maandag tem zaterdag,
excl. wet. feestdagen+11/07
9u00-18u00

Maandag tem zaterdag, 
excl. wet feestdagen+11/07
9u00-18u00

Maandag tem vrijdag, excl.
wet feestdagen+11/7
9u00-18u00

Bewoners parkeren in deze zone onbeperkt mits ze hun
bewonerskaart voorleggen

Blauwe 
zone 2uur

Schijf gratisMax.
30’

Kort-
parkeren

Volgens modaliteiten op de
verkeersborden ter
plaatse

  - gratisonbeperktGratis
parkeren

Onbeperkt 24/7

Max.
2u

We maken u wegwijs 
doorheen Deinze:

P
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Plaatst u geen geldig parkeerbewijs, ligt het niet leesbaar achter de 
voorruit of is de toegelaten parkeerduur verstreken, dan wordt u 
verondersteld te kiezen voor het forfaitaire tarief van:
•  €20,00 per halve dag in de betalende zone 
•  €20,00 per dag in de blauwe zone.
De retributiebon dient u binnen de 5 kalenderdagen te betalen.

Parkeren in Deinze

Gratis ticket 30 min.?

Tip!
Betaal uw bon online op be.streeteo.com/nl/voirie/deinze

Betalend 2 uur

Betalend 3 uur

Betalend NMBS

Blauwe zone 3 uur

Blauwe zone 2 uur

VERKLARING

Blauwe zone 2 uur,
van maandag tem vrijdag, 
uitgezonderd wagens met
bewonerskaart

Kort parkeren 30 minuten

Via het e-loket kunt u een persoonlijke elektronische parkeermeter 
kopen (€50,00) en herlaadbare chipkaarten (€25,00).

Volg de instructies op de parkeerautomaat om een ticket te 
bekomen dat u recht geeft op 30 min. gratis parkeren.

Gratis

STADHUIS

B
STATION
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