Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Betaalparkings
Centrum Station
Centrum Zand
Biekorf
Pandreitje
Katelijne
Oesterparking
Langestraat
B-parking
Centrum Station - Interparking
Dit is de grootste en goedkoopste publieke parking van Brugge.
Inrijden via R30 Buiten Begijnvest 24/24u en 7/7 dagen open capaciteit: 1.500 wagens
uitbating: Interparking uurtarief: 1,10 euro dagtarief: 5,5 euro
Op vertoon van het parkeerticket of de P-card (aan de lijnwinkel Station) reizen zowel
de chauffeur als drie passagiers van de wagen gratis naar en van het centrum
met het openbaar vervoer op de dag dat de auto geplaatst wordt in de parking.
Werknemers uit de binnenstad kunnen een goedkoop werknemersabonnement
krijgen aan 20 euro/maand. Meer informatie over dit abonnement vind je op de pagina
werknemersabonnement.
Treingebruikers kunnen op vertoon van hun treinabonnement parkeren aan
speciaal tarief:
maand: 25 euro
3 maand: 62,5 euro
jaar: 250 euro

Parking Centrum Zand - Interparking
Dit is de parking onder 't Zand.
inrijden via Koning Albert I-laan, 8000 Brugge capaciteit: 1434 wagens open: 24/24 uur
en 7/7 dagen

De tarieven:
1 u. gratis 2 u. 3,40 euro 3 u. 5,20 euro 4 u. 7,00 euro 5 u. 9,00 euro 6 .u 10,80 euro
7 u. 12,60 euro 24/24 14,40 euro
Vanaf het 2de uur betaal je effectieve parkeertijd (€0,35 euro per kwartier).
Avondtarief: wie na 18 u. de parking binnenrijdt, betaalt maximaal 3,00 euro tot 7 u. 's
morgens.
Biekorf - Interparking
De parking Biekorf, inrijden via Naaldenstraat, 8000 Brugge, biedt plaats aan 200
wagens en is doorlopend 24/24 uur en 7/7 dagen open.
De tarieven zijn:
1 u. 1,80 euro 2 u. 3,60 euro 3 u. 5,40 euro 4 u. 7,20 euro 5 u. 9,00 euro 6 u. 10,80
euro 7 u. 12,60 euro 24/24 14,40 euro
Vanaf het 2de uur betaal je effectieve parkeertijd (per kwartier).
Avondtarief: wie na 18 u. de parking binnenrijdt, betaalt maximaal 3,00 euro tot 7 u. 's
morgens.
Pandreitje - Interparking
inrijden via Park capaciteit: 210 wagens open 24/24 uur en 7/7
tarieven
1 u. 1,80 euro 2 u. 3,60 euro 3 u. 5,40 euro 4 u. 7,20 euro 5 u. 9,00 euro 6 u. 10,80
euro 7 u. 12,60 euro 24/24 14,40 euro
Vanaf het 2de uur betaal je effectieve parkeertijd (€ 0,35 per kwartier).
Avondtarief: wie na 18 u. de parking binnenrijdt, betaalt maximaal 3,00 euro tot 7 u. 's
morgens.
Katelijne - Interparking
inrijden via Katelijnestraat capaciteit: 250 wagens open 24/24 uur en 7/7 dagen
De tarieven zijn
1 u. 1,80 euro 2 u. 3,60 euro 3 u. 5,40 euro 4 u. 7,20 euro 5 u. 9,00 euro 6 u. 10,80
euro 7 u. 12,60 euro 24/24 14,40 euro
Vanaf het 2de uur betaal je effectieve parkeertijd (per kwartier).
Avondtarief: wie na 18 u. de parking binnenrijdt, betaalt maximaal 3,00 euro tot 7 u. 's
morgens.
Oesterparking - Interparking
De Oesterparking heeft een in- en uitrit, die zich bevindt op de balkonrotonde.
De tickets zijn betalend met een dagtarief van 2,50 euro en een tarief
maandabonnement aan 25 euro. De uitbating gebeurt net zoals de parking Centrum

Station door Interparking.
Een dagticket kan je verkrijgen bij het binnenrijden; bij het wegrijden valideert je het
ticket aan een van de automaten. Als je een abonnement wilt voor de Oesterparking,
moet je hiervoor vooraf contact opnemen met Interparking. Het abonnementstarief
voor deze parking is 25 euro per maand.
Van zodra de registratie in orde is, kan je jouw parkeerkaart afhalen aan het loket van
de Parking Centrum-Station of in het bureau van Interparking (Hoefijzerlaan 12, 8000
Brugge). Betaling gebeurt via overschrijving (domiciliëring). De kaart blijft onbeperkt
geldig tot je het contract opzegt of schorst. je moet dit 1 maand op voorhand doen.
Een abonnement op deze parking kost dus amper 0,83 euro per dag.
Langestraat - Alfapark
inrijden via Predikherenrei open 24/24 uur en 7/7 uitbating: Alfapark

tarieven:
1 u. 1,80 euro 2 u. 3,60 euro 3 u. 5,40 euro 4 u. 7,20 euro 5 u. 9,00 euro 6 u. 10,80
euro 7 u. 12,60 euro 24/24 14,40 euro
24/24u 12 euro

Abonnementen 24/24u 7/7 dagen: 70 euro/maand ma-vrij: 7 u.-18.30 u.:
50euro/maand
Bewoners
ma-don: 18 u.-8 u. en
vrij 18 u. tot ma 8 u.:
50 euro/maand
B-parking
Aan het station kant Sint-Michiels heb je naast de Oesterparking A ook een parking
onder het Kamgebouw. In deze parking zijn 500 parkeerplaatsen voorbehouden voor
treinreizigers en rotatie.
Via de uitbater B-Parking kan je een abonnement aanschaffen per week/maand/drie
maanden/jaar. De tarieven daarvoor zijn 18, 35, 90 en 360 euro. Voor een
jaarabonnement betaalt je, indien je beschikt over een treinabonnement, dus 360 euro.
Dit komt neer op minder dan 1 euro per dag. Voor meer informatie kan je terecht
op de website van B-parking of in de loketten van het station Brugge, telefonisch op t
050 30 23 29.

Contactinformatie
Interparking nv
Interparking nv Hoefijzerlaan 12 8000 Brugge
T 050 33 90 30
cov@interparking.com

Alfapark

Alfapark Terhulpsesteenweg 181 bus 12 1170 Watermaal-Bosvoorde
T 02 511 38 30
info@alfapark.be

B-Parking
T 050 30 23 29

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
Alle openingsuren

