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INSTRUCTIES VOOR 
ABONNEMENTHOUDERS 
 
 
Geachte (nieuwe) abonnementhouder, hieronder hebben wij de belangrijkste gebruiksinstructies en afspraken 
in relatie tot het gebruik van een parkeerpas (abonnement) samengevat. 
 
 

PARKEERPAS ALTIJD MEE! 
Als abonnementhouder is het van groot belang de parkeerpas te allen tijde in bezit te 
hebben. Wanneer het kenteken niet wordt gelezen, de pas s.v.p. aanbieden bij de gele sticker. 
 

DRUK NOOIT OP DE KNOP VOOR PARKEERKAART! 
Wanneer er problemen zijn met in- en uitrijden met een abonnement graag altijd de intercom gebruiken. De 
intercom wordt 24 uur per dag beantwoord. Wanneer een kort parkeerkaartje wordt gepakt, zal deze moeten 
worden afgerekend. 
 

WAARDEKAARTEN! 
Waardekaarten zijn 24 uur kortingkaarten. Een bezoeker krijgt dus een korting van maximaal 24 uur. Wordt er 
langer dan 24 uur geparkeerd, zal hij of zij de extra tijd moeten afrekenen. Wanneer een kenteken bij het 
inrijden niet (goed) wordt gelezen, zal bij het uitrijden worden gevraagd na de 24 uurs kortingkaart tevens het 
inrijkaartje in te voeren. Op deze manier wordt de juiste parkeeractie afgesloten en gaat de slagboom open. 
 

KENTEKENHERKENNING! 
Het hanteren van meerdere kentekens ten behoeve van kentekenherkenning op één abonnement is 
uitsluitend mogelijk wanneer maar één kenteken van het abonnement aanwezig is op Strijp-S. Na een tweede 
foutmelding, omdat kentekens op één abonnement tegelijk op Strijp-S willen parkeren, zal het aantal 
kentekens op een abonnement beperkt worden tot één kenteken. 
 

LOOPTIJD ABONNEMENT! 
Wij willen nogmaals wijzen op het feit de looptijd van een abonnement minimaal gelijk is aan de gekozen 
facturatiecyclus. 
 

REALTIME ABONNEMENTHOUDERS! 
Op de laatste werkdag van een medewerker met een Realtime abonnement, deze persoon niet laten inrijden 
op abonnement en laten uitrijden met een waardekaart. Voor het parkeersysteem staat de auto op het 
parkeerterrein en zal het dagtarief m.b.t. Realtime facturatie doorlopen. 
 

De afrekening van de Realtime abonnementen vindt achteraf per kwartaal plaats. Het 
tarief voor een Realtime transactie bedraagt in 2022  €7,29  per dag. 
 
Naast deze instructie blijven de algemene voorwaarden onverkort en zonder uitzondering van kracht. 
 

Op de website van Mobility-S zijn deze algemene voorwaarden terug te lezen en te downloaden. 
https://www.mobility-s.nl/parking-s 


