Hoe aanvragen?
Waar?
• Bij Interparking (Hoefijzerlaan 12) of
Alfapark (Parking Langestraat).
Meebrengen?
• Identiteitskaart
• Kentekenbewijs van het voertuig
• Een bewijs van tewerkstelling in de binnenstad,
zie www.interparking.be of www.alfapark.be

VOORDEELTARIEF BOVENGRONDS PARKEREN
Voordeeltarief van 3 euro/dag voor iedereen die werkt in de
binnenstad én bovengronds wil parkeren.
Hoe aanvragen?
Waar?
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.
Meebrengen
• Identiteitskaart
• Kentekenbewijs van het voertuig
• Een bewijs van tewerkstelling in de binnenstad,
zie www.brugge.be/parkeren
Bedrag
• 3 euro per dag (van 9 u. tot 20 u. elke dag van de week)
Opmerking
• Het voordeeltarief is geldig in de binnenstad, uitgezonderd
in de hoofdwinkel- en poortstraten.
• Na registratie van de nummerplaat in de
Parkeerwinkel hoef je enkel je nummerplaat in te
geven aan de parkeerautomaat. De controle gebeurt via
nummerplaatherkenning.

Bedrag
• 5 euro per dag (van 9 u. tot 20 u. elke dag van de week)
Opmerking
• Het cursistentarief is gelding in de binnenstad,
uitgezonderd in e hoofdwinkel- en poortstraten.
• Het tarief is geldig op de dag(en) waarop de cursus
doorgaat.
• Na registratie van de nummerplaat in de
Parkeerwinkel hoef je enkel je nummerplaat in te
geven aa nde parkeerautomaat. De controle gebeurt via
nummerplaatherkenning.
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PARKEREN
IN
BRUGGE

WERK JE IN EEN BLAUWE ZONE
STADSRAND?
Wie werkt in een blauwe zone deelgemeenten, kan een
vrijstelling krijgen in de blauwe zone waar het bedrijf gevestigd
is. Hiervoor kan je een gratis digitale parkeervergunning
aanvragen.
Hoe aanvragen?
Waar?
• Online, van thuis uit aanvragen via
www.brugge.be/parkeren met een eID kaartlezer.
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.
Meebrengen (indien niet online)
• Identiteitskaart
• Kentekenbewijs van het voertuig
• Een bewijs van tewerkstelling in een blauwe zone
stadsrand, zie www.brugge.be/parkeren
• Kopie van leasecontract (enkel voor leasewagens)

CURSISTENTARIEF VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

Hoe aanvragen?
Waar?
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.
Meebrengen
• Identiteitskaart
• Kentekenbewijs van het voertuig
• Een bewijs van de instelling van het volwassenenonderwijs
waar je les volgt, met de vermelding van het tijdstip en
de duur van je cursus.

VRAGEN OVER PARKEREN IN
BRUGGE?
→ Ga langs in de Parkeerwinkel van het Huis van
de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge.
→ 050 44 80 00
→ Info parkeren: brugge@parkeren.be
→ Algemene info over mobiliteit: mobi@brugge.be
→ www.brugge.be/parkeren

PARKEREN IN BRUGGE
Info voor Brugse scholen
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Ook voor wie les volgt in het volwassenenonderwijs in de
binnenstad, is er een apart tarief voorzien. Je kan voor een
bedrag van 5 euro per dag bovengronds parkeren in de
binnenstad van 9 u. tot 20 u. elke dag van de week.

Sinds 16 februari 2017 is in Brugge een nieuw parkeerplan
in werking. Het nieuwe parkeerplan maakt deel uit van
het mobiliteitsplan. Hiermee wil de stad de parkeerdruk
verminderen. Bedoeling is een verkeersleefbare en
verkeersveilige stad waar iedereen zich vlot kan voortbewegen.
Te voet, met de fiets, openbaar vervoer of auto. De stad blijft
makkelijk bereikbaar voor iedereen.

BINNENSTAD = 1 BEWONERSZONE
De binnenstad wordt 1 bewonerszone. Bewoners kunnen, mits
het aanvragen van een digitale parkeervergunning, onbeperkt
parkeren binnen deze zone. Voor de bezoekers wordt de
volledige binnenstad een betalende zone. Het bovengronds
parkeren is beperkt in tijd, min. 15 minuten en max. 4 uur
tussen 9 u. en 20 u. Na 20 u. is bovengronds parkeren in de
binnenstad wel gratis.

DEELGEMEENTEN STADSRAND = BLAUWE ZONE
Om te vermijden dat bezoekers naar de rand trekken om er op
wandelafstand van de binnenstad een hele dag te parkeren,
geldt in meerdere straten van de deelgemeenten grenzend aan
de binnenstad een blauwe zone. De parkeerdruk van de binnenstad mag zich immers niet verleggen naar de deelgemeenten.

WERK JE IN DE BINNENSTAD?
Werk je in de binnenstad? Dan zijn er tal van alternatieven om
auto en fiets te combineren. Zo beschikt de stad over 120 fietskluizen op de verschillende randparkings. Ook kan je Blue Bikes
huren aan het station voor slechts 1 euro per rit. Ga je toch liever
met de auto of ben je minder mobiel? Dan kan je aan een voordelig tarief in de publieke parkings of bovengronds parkeren.

FIETSKLUIS HUREN
Op vijf van de zes randparkings en P&R-terreinen staan
120 veilige en duurzame fietskluizen. Deze fietskluizen kun je in
de Parkeerwinkel huren.
 Voorwaarden
Tewerkgesteld zijn in de binnenstad en buiten de binnenstad
wonen.
 Hoe aanvragen?
Een fietskluis aanvragen kan online via www.brugge.be/
parkeren. Indien je de aanvraag niet online wenst te doen,
kan je een afspraak maken in de Parkeerwinkel in het Huis
van de Bruggeling.

 Meebrengen (indien niet online)
Bewijs van tewerkstelling in de binnenstad,
zie www.brugge.be/parkeren
 Bedrag
Termijn
Kostprijs		
Waarborg
Totaal
3 maand
€10		
€30		
€40
1 jaar		€30		€30		€60

BLUE BIKES
Aan het station kan je ook Blue Bikes ontlenen. In Brugge kost
een rit slechts 1 euro en een abonnementskaart 10 euro per
jaar. Wie een abonnement neemt op Blue Bikes kan trouwens
ook in andere centrumsteden de blauwe fietsen ontlenen.
Abonnees kunnen aan de stations een fiets ontlenen in het
fietspunt of aan de sleutelautomaat 24u/24u.

Openingstijden fietspunt:
Van maandag tot vrijdag van 7 u. tot 19.30 u., in het weekend
(enkel voor toeristenfietsen, dus niet voor Blue-bike) van 9 u.
tot 22 u.

WERKNEMERSABONNEMENT IN PUBLIEKE PARKINGS (*)
*naargelang de beschikbaarheid
Centrum Station
Werknemersabonnement, 7/7, 24u/24u
Gratis bus naar centrum en terug.

20 euro/maand

Centrum Zand, Parking Pandreitje, Parking Katelijne,
Parking Zilverpand
Werknemersabonnement, 7/7, 24u/24u
50 euro/maand
Parking Langestraat
Werknemersabonnement, ma-vr, 7u-19u

50 euro/maand

