PARKEERREGELS
OP FRESH PARK VENLO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP FRESHPARKVENLO.NL
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Kort parkeren / Short term (max 3h)
Er mag enkel geparkeerd worden op de openbare parkeerplaatsen. Om duidelijk aan te geven
waar geparkeerd mag worden, heeft Fresh Park Venlo B.V. parkeerborden en belijning geplaatst.
Deze zijn duidelijk herkenbaar door een blauw bord met een witte P en tevens met blauwe
belijning op de verharding. Hierop zijn de volgende regels van toepassing:

max 3h



Kort parkeren





Long term
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Lang parkeren / Long term (€)
In de praktijk blijkt dat vrachtwagenchauffeurs soms langer op een lading moeten wachten of een
wachttijd willen uitzitten. Het lang parkeren heeft betrekking op gebruikers die langer dan 3 uur wensen te
parkeren. De ‘long term’ parking is aangelegd om op dagtarief te parkeren. Hierop zijn de volgende regels
van toepassing:





Lang parkeren

Wanneer een chauffeur zich aan moet melden bij een gebruiker voorafgaand aan een verlading,
dient de chauffeur te parkeren op een daarvoor bestemde plek. Het is niet toegestaan om stil te
staan op de openbare weg.
Op de openbare parkeerplaatsen mag maximaal 3 uur aaneengesloten geparkeerd worden.
Kort parkeren is kosteloos.
Naast de op het bedrijventerrein verspreide stopstroken, is de grote parkeerplaats
(industrienummer 3607) een openbare parkeerplaats waar de regels van ‘short term’ van
toepassing zijn.

Enkel de grote parkeerplaats (industrienummer 3602) ‘long term’ is ingericht voor lang parkeren.
De parkeerplaats is enkel toegankelijk voor gebruikers die langer dan 3 uur wensen te parkeren.
Deze vorm van parkeren is betaald. Betaling geschiedt middels Maestro, Vpay, MasterCard of Visa.
Fresh Park Venlo biedt ook de mogelijkheid om verhuur parkeerplaatsen voor de langere
termijn te huren.
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Kort parkeren / Short term (max 3h)
Industrienummer: 3607
Lang parkeren / Long term (€)
Industrienummer: 3602
Openbare sanitaire voorziening
en restaurant

