Parkeergarage Westzeedijk
Westzeedijk 361
3015 AA Rotterdam

Praktisch
 690 parkeerplaatsen.
 Maximale doorrijhoogte is 2,30 meter op niveau 1 en 2,10 meter op niveau 0. Indien uw auto hoger
is dan 2,30 meter, kunt u contact opnemen met parkeerbeheer, telefoon (010) 703 47 82.
 Een aantal parkeerplaatsen voor invaliden is aanwezig.
 Bij de ingangen (Ingang 2, 3, 4 en 5) zijn rolstoelen beschikbaar (muntstuk van € 2, na gebruik
retour).
 Bij ingang 2 is een Kiss en Ride zone.
 De parkeergarage is alle dagen 24 uur per dag geopend.
 Openingstijden parkeerloge: maandag t/m vrijdag van 06.30 - 21.00 uur. Op zaterdag, zondag en
feestdagen kunt u tussen 9.30 en 21.30 uur terecht bij de receptie Hoofdingang Erasmus MC
Tarieven
Eerste uur € 2,70
Na eerste uur € 1,35 per 30 minuten
Dagkaart (ook bij verlies) € 25,Uitrijtijd is 20 minuten
Betaalautomaten
Voordat u uw auto weer ophaalt, betaalt u met een pinpas bij één van de betaalautomaten.
Betalen met een creditcard is uitsluitend mogelijk bij de betaalautomaat bij de uitgang van de
parkeergarage (naast de parkeerloge).
Contant betalen met munt- of papiergeld is niet mogelijk.
Kortingsregeling voor bezoek van een opgenomen patiënt
Bezoek van een opgenomen patiënt kan een 14-dagenkaart aanschaffen voor € 30,- per kaart.
Met deze 14-dagenkaart kan gedurende 14 dagen onbeperkt gebruik worden gemaakt van de
parkeergarages van het Erasmus MC. Per opgenomen patiënt kunnen maximaal twee 14-dagenkaarten
worden verstrekt die gelijktijdig te gebruiken zijn. De kaart wordt zowel voor het in- als het uitrijden gebruikt.
Voor het aanschaffen van een 14-dagenkaart heeft u een patiëntensticker nodig met naam, patiëntnummer
en geboortedatum, die u kunt krijgen op de afdeling waar de patiënt is opgenomen.
De kaart kan op maandag t/m vrijdag worden aangeschaft bij de parkeerloge en op zaterdag, zon- en
feestdagen bij de receptie Hoofdingang Erasmus MC (zie hierboven voor de openingstijden).
Op de laatste dag van een verstreken periode kan een nieuwe 14-dagenkaart voor een volgende periode
gekocht.
Korting voor poliklinische patiënten
Voor poliklinische patiënten geldt een maximum parkeerbedrag van € 40,- per 4 aaneengesloten weken.
Alle parkeergelden die boven dit bedrag betaald zijn, kunt u achteraf (met de parkeerkwitanties) declareren
en worden vergoed door het Erasmus MC.
De data op de verzamelde parkeerkwitanties moeten overeenkomen met de data van de afspraken op de
poliklinieken. De parkeerkwitanties zijn te verkrijgen door bij het betalen bij de betaalautomaat op de
kwitantieknop te drukken.
Een declaratieformulier kunt u afhalen bij de loge in de parkeergarage of één van de receptiebalies.
Alleen parkeerkosten gemaakt in de parkeergarages van het Erasmus MC (Westzeedijk en Wytemaweg)
kunnen worden gedeclareerd.

Alternatieve parkeergarages:
Parkeergarage Wytemaweg
Wytemaweg 12
3015 CN Rotterdam

Dit is een parkeergarage van het Erasmus MC

Parkeergarage Museumpark
Museumpark 32
3015 CX Rotterdam

Dit is openbare parkeergarage van de gemeente
Rotterdam, de kortingsregelingen zijn niet van
toepassing

