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De parkeerwinkel

Retributie

901013191-3.2-20220110

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

Heeft u geen geldig (digitaal) parkeerbewijs, ligt dit niet leesbaar 
achter de voorruit van de wagen of is de toegelaten parkeerduur 
verstreken, dan zal een Streeteo parkeerwachter een retributiebon ten 
bedrage van €30,00 onder uw ruitenwisser achterlaten.
Met een retributiebon kunt u geldig parkeren van 9 tot 18 u. De 
parkeertijd kan niet naar een volgende periode worden overgedragen. 
De retributiebon dient binnen de 5 dagen te worden betaald.

STREETEO
Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 28
9200 Dendermonde
Tel: +32 (0)3 217 44 90
E-mail: parkeren.temse.be@streeteo.com
Website: be.streeteo.com

Openingsuren:

Maandag:      9-12.30 u. & 13.30-17 u.
Woensdag:   13.30-19 u.    
Zaterdag:      9-12.30 u.

Parkeren in Temse:
gemakkelijk en voordelig 

Parkeren in Temse

Voor vragen en opmerkingen over parkeren. 
Voor een betaling van een retributiebon.
Voor informatie over voorwaarden, tarieven
en parkeerkaarten en -abonnementen.

•
•
•

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

Op iedere betalende parkeerplaats in Temse kunt u per sms en via een 
app uw parkeergeld betalen. 

Hoe sms-parkeren?
Sms naar het nummer van de door u gekozen provider. Hoe u dat doet, 
staat op de zijkant van de parkeerautomaat.

Hoe app-parkeren?
Download de app van uw gekozen provider op uw smartphone en volg 
de instructies op het scherm. De providers en hun websites staan op de 
zijkant van de automaat.

Voordelen:
U hebt geen munten nodig.
U betaalt alleen de effectief geparkeerde tijd.

 Sms-parkeren kan enkel met Belgische gsm-abonnementen.

Sms en app-parkeren

Opgelet!
Wij aanvaarden uitsluitend elektronische betalingen.

Vereiste documenten

1e kaart:
gratis

2e kaart:
€150/jaar

Parkeerkaarten
De parkeerregeling van de gemeente Temse voorziet in 
parkeerkaarten voor bepaalde doelgroepen. Behoort u tot één ervan 
dan kunt u een kaart aanvragen via be.streeteo.com

Bewoners

Zorg-
verstrekkers

Gedomicilieerd zijn in Temse in de 
betalende of blauwe zone.
Maximum 2 kaarten per domicilie.
Maximum 1 nummerplaat per kaart.

Gratis Instaan voor medische hulp en 
zorgverstrekking aan huis: huisartsen,  
kinesisten, thuisverplegers erkend 
door de Vlaamse Gemeenschap.
De zorgverstrekker of zijn werkgever 
zijn erkend door het RIZIV. 
De parkeerkaart moet worden 
gebruikt in combinatie met een 
Europese blauwe schijf.

-

-
-

-

-

-

Soorten parkeerkaarten:
Type Kost Voorwaarden

Bij aanvraag van een parkeerkaart zijn volgende documenten vereist:
- Identiteitskaart (eId of Itsme)
- Inschrijvingsbewijs voertuig 
- en indien lease/bedrijfswagen: attest dat de aanvrager de
  gebruikelijke chauffeur is.

In de parkeerwinkel bent u altijd welkom:

Wie gedomicileerd is in de blauwe zone, deel A, 
mag met de bewonerskaart onbeperkt in dat deel 
van de blauwe zone parkeren.

Wie gedomicileerd is in de blauwe zone, deel B, 
mag met de bewonerskaart onbeperkt in dat deel 
van de blauwe zone parkeren.

Wie gedomicileerd is in de betalende zone, mag 
met de bewonerskaart niet in de betalende zone, 
maar wel onbeperkt in dat deel van de blauwe 
zone parkeren, dat toegewezen wordt.

Opgelet: in de blauwe zone A.C. De 
Zaat zijn bewonerskaarten niet geldig

Handelaars Een fysische vestiging hebben in de 
betalende of blauwe zone
Max. 2 kaarten per adres, 1 nummer-
plaat per kaart
Onbeperkt parkeren in het toegewe- 
zen deel van de blauwe zone.

-

-

-

€150,00
per kaart,
per jaar

U verhuist tijdens de loop- 
tijd van uw bewonerskaart?

Uw kaart is niet meer geldig, maar u 
krijgt voor de betaalde 2de kaart de 
resterende maanden terugbetaald 
mits u een bewijs van de verhuis 
voorlegt.

Bij verhuis of  sluiting krijgt u ook voor 
de betaalde handelaarskaart de 
resterende maanden terugbetaald 
mits u een bewijs van de verhuis of 
sluiting voorlegt.
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Markt

BLAUWE ZONE
A+B

Parkeren in Temse

Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/7
9-18 u.

Ticket Max.
2 uur

geen
ticket
of schijf

Max.
30min.

Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/7
9-18 u.

Zones en tarieven

We maken u wegwijs
doorheen het parkeerreglement:

Koop
& Ga

Gele
zone

Signalisatie
De betalende en blauwe zones worden op straat aangegeven 
door zoneborden aan het begin en einde van de zone.

 

Vanaf het moment dat u een dergelijk bord voorbijrijdt, geldt 
de aangegeven parkeerregeling. Indien u parkeert moet u in de 
betalende zone een ticket nemen of met sms of app 
parkeergeld betalen. In de blauwe zone moet u uw parkeer-
schijf leggen. 

De parkeerregeling geldt tot u een bord voorbijrijdt dat het 
einde van de zone aangeeft.

borden die het
begin en het einde van een

blauwe zone aangeven

Schijf gratisMax.
2 uur.

Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/7
9-18 u.

Blauwe
zone

Parkeerzones:
Hoe? Max? Kost? Wanneer?

Gratis kortparkeren?
U kan 30 minuten gratis parkeren in de betalende (gele) zone. 
Neem uw ticket aan de automaat en plaats het ticket leesbaar 
achter uw voorruit.

Voertuigen met een parkeerkaart voor mensen met 
een handicap achter de voorruit mogen in alle zones 
gratis en onbeperkt parkeren, behalve op Koop & Ga 
parkeerplaatsen.

borden die het
begin en het einde van een
betalende zone aangeven

30 min.
gratis

€1,00/uur

gratis

BIJ HET PARKEERPLAN:
Gele betalende zone, max. 2 uur

Blauwe zone, max. 2 uur

Koop & Ga parkeerplaatsen, max. 30 min.

Blauwe zone A Blauwe zone B Gemeentehuis

Station

betalend
P

gratis
P

Centrumparking, betalend

Centrumparking, gratis, onbeperkt

P Parking kampeerwagens, betalend

Administatief Centrum
‘De Zaat’Bewonerskaarten gelden niet:

enkel in de aanpalende blauwe zone

Voordelig langparkeren?
Tegen een voordelig tarief kan u op Parking Wilfordkaai 24/7 
parkeren met een abonnement. Kostprijs per nummerplaat: 
€112,50 / kwartaal, €225,00 / 6 maand, €450,00 / jaar.

Markt = blauwe zone A + blauwe zone B

Zowel bewonerskaarten van 
de zone A als bewoners- 
kaarten van de zone B zijn 
nu geldig op de Markt.

OPGELET!
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