
 

  

 

Wat gaat er veranderen? 
Vanaf 1 februari 2021 geldt er in uw wijk betaald parkeren. Vanaf dat moment kunt u op maandag 

t/m zaterdag tussen 12.00 en 24.00 uur alleen nog parkeren met een parkeervergunning of tegen 

betaling. Buiten deze tijden is het parkeren wel gratis, ook zonder parkeervergunning. 

 

Voor het parkeren van bewoners en bezoekers zijn er parkeervergunningen beschikbaar waarmee 

tijdens de betaaltijden tegen een gereduceerd tarief geparkeerd kan worden. 

Met een parkeervergunning mag in het hele vergunningengebied F worden geparkeerd.  

 

Iedereen die géén parkeervergunning heeft, moet tijdens de betaaltijden bij de parkeerautomaat of 

via belparkeren betalen. U betaalt dan per minuut waarbij het eerste uur (€ 1,00) goedkoper is dan 

de volgende uren (€ 4,50 per uur).  

 

In onderstaand plaatje wordt het nieuwe gebied F (donker blauw) aangegeven. 

 

 
 

Het aanvragen van een vergunning is alleen mogelijk als het voertuig waarvoor u een vergunning 

wilt aanschaffen op uw naam geregistreerd staat óf dat u aantoonbaar op hetzelfde adres woont 

als de eigenaar van het voertuig. 

  

Onderwerp: Bijlage bij brief Informatie uitbreiding betaald parkeren gebied F 

Datum: 31 december 2020 



 

 

Wat zijn de relevante parkeervergunningen voor u? 
Parkeervergunning voor bewoners: Met deze vergunning kunt u uw eigen auto op straat parkeren. 

U dient voor iedere auto een aparte vergunning aan te vragen. Per persoon, woonachtig op uw 

adres, kunt u één bewonersparkeervergunning aanvragen. De kosten voor de vergunning voor uw 

eerste auto zijn lager dan die voor volgende auto’s.  

 

Heeft u een door de gemeente Delft afgegeven gehandicaptenparkeerkaart, dan heeft u geen 

parkeervergunning voor bewoners nodig. 

 

Bezoekersvergunning: Met deze vergunning kunt u uw bezoek op straat laten parkeren. De 

vergunning bestaat uit een parkeertegoed/-saldo van maximaal 600 uren per jaar waarbij u 

meerdere bezoekers tegelijk hierop kunt aanmelden. U koopt parkeertegoed/-saldo in blokken van 

200 uur. U kunt het kenteken van uw bezoek zelf eenvoudig aan- en afmelden via de website 

vergunningen.parkerendelft.com/DVSPortal/ (op computer, laptop of telefoon) of telefonisch via 

14015 en 015 – 301 05 20. 

 

Wat kosten de verschillende vergunningen? 
Hieronder staan de kosten van de vergunningen en het tarief dat op straat betaald moet worden. 

 

Bewonersvergunning:  

Een parkeervergunning kost € 100,00 per jaar (€ 8,34 per maand). 

Voor de tweede of volgende parkeervergunning betaalt u € 200,00 per jaar (€ 16,67 per maand). 

 

Bezoekersvergunning:  

Een blok van 200 uur parkeertegoed kost € 19,35. 

 

Tarief mix-parkeren: 

Betalen bij een parkeerautomaat of via mobiel parkeren kost € 1,00 voor het eerste uur. 

Daarna kost het € 4,50 per uur. 

 
Tarieven leges 2021 

Naast de kosten voor een vergunning betaalt u bij elke aanvraag ook leges. Koopt u tijdens 

dezelfde aanvraag meerdere vergunningen? Dan betaalt u voor het tweede en eventueel volgende 

product minder leges. 

• Leges bij online aanvragen: 

 € 5,59 voor het 1e parkeerproduct 

 € 2,80 voor volgende parkeerproducten 

    tijdens dezelfde aanvraag 

• Leges bij aanvraag aan het loket: 

 € 11,03 voor het 1e parkeerproduct 

 € 5,52 voor volgende parkeerproducten 

 tijdens dezelfde aanvraag
 

Waar schaft u uw parkeervergunningen aan? 
Al uw vergunning kunt u aanschaffen via vergunningen.parkerendelft.com. 
 

Automatische verlenging van vergunningen 
Wij bieden de mogelijkheid om uw vergunningen automatisch te laten verlengen. Door 

automatisch verlengen in te stellen, wordt u niet onaangenaam verrast door een naheffing 

omdat u vergeten bent uw vergunning te verlengen of door onvoldoende saldo op de 

bezoekersvergunning. 

 

U stelt automatisch verlengen in door het afgeven van een machtiging voor automatische 

incasso. Kijk voor een verder uitleg op onze website parkerendelft.com/automatisch-verlengen/  

https://vergunningen.parkerendelft.com/DVSPortal/BezoekersApp/www/#/
https://parkerendelft.com/automatisch-verlengen/

