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Nieuwe ondergrondse parking bij station Mechelen open
vanaf 3 september
Treinreizigers kunnen vanaf maandag 3 september 2018 hun auto veilig en comfortabel
parkeren in de nieuwe ondergrondse parking bij het station Mechelen. NMBS-klanten met
een parkeerabonnement kunnen genieten van een voordelig tarief (1,60€/dag) en een
gegarandeerde parkeerplaats. Ook treinreizigers zonder parkeerabonnement betalen een
gunstig parkeertarief (6,85€/dag). De verkoop van abonnementen voor de nieuwe
ondergrondse parking start vanaf midden augustus 2018.
NMBS hecht veel belang aan de mobiliteit van haar klanten en investeert volop in de
uitbreiding en vernieuwing van haar stationsparkings voor auto's en fietsen. Wanneer
stations goede parkeervoorzieningen hebben, zullen reizigers ook sneller de stap zetten
naar het openbaar vervoer. De nieuwe ondergrondse parking bij het station Mechelen
past perfect in deze visie.
De ondergrondse parking telt in totaal 2.000 parkeerplaatsen op 3 niveaus. Voorlopig
wordt enkel het niveau -1 met 600 parkeerplaatsen opengesteld. De andere twee niveaus
gaan omwille van duurzaamheid en energiebesparing pas open wanneer dit niveau vol is.
De huidige twee parkings met 880 plaatsen aan de Hanswijkvaart sluiten vanaf maandag
3 september. De parkings aan de Postzegellaan worden kortparkeerplaatsen.
De parking is uitgerust met slagbomen en een badge- en ticketsysteem. Zo krijgen
parkingabonnees een garantie op een parkeerplaats bij het station, terwijl occasionele
reizigers een ticket kunnen nemen in functie van beschikbaarheid. De nieuwe
ondergrondse parking is ook een veilige parking. Naast veel natuurlijke lichtinval, hangen
er overal hangen bewakingscamera’s. De beelden hiervan worden 24/24u gevolgd in het
Security Operations Center van NMBS.
De parking zal 24u/24u en 7/7 dagen toegankelijk zijn met een parkeerticket of -badge.
Deze badge of MoBIB-kaart waarop het abonnement wordt geladen, kan worden gekocht
tegen de eenheidsprijs van 5 euro aan de loketten van het station. De parkeertickets
kunnen om veiligheidsredenen enkel met een bank- of kredietkaart worden betaald.

Persbericht
Tarieven in de nieuwe ondergrondse parking van Mechelen:
Parkeerproducten

Tarief
Treinreiziger

Tarief
Niet-reiziger

per uur

€ 1,14

€ 1,66

per dag

€ 6,85

€ 16,60

1 maand

€ 33,40

€ 51,80

3 maanden

€ 87,20

-

1 jaar

€ 348,70

-

Parkeertickets

Parkeerabonnementen

Nachtabonnement (19u-7u)
per maand

€ 32,80

Occasioneel parkeren
10-beurtenkaart

€ 41,50

-

€ 25

€ 25

Andere parkeerproducten
Verloren Ticket

Meer info: www.nmbs.be
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