
 

Meest gestelde vragen 
Parkeerbeleid 
 

1. Welke parkeervergunningen kan ik aanvragen? 
 Dagkaart met een minimale tijdsduur van 12 uur 
 Jaarkaart 05.00 – 18.00 uur (alleen geldig op veildagen van 05.00 – 18.00 

uur) 
 Jaarkaart (24/7 voor 1 kalenderjaar: januari t/m december) 
 

2. Waar mag ik met een parkeervergunning parkeren? 
Met een parkeervergunning kunt u op alle parkeerterreinen parkeren die 
voor uw type bedrijfswagen bestemd is.  
 

3. Wanneer ontvang ik mijn parkeervergunning?  
Royal FloraHolland streeft er naar de parkeerstickers binnen vijf werkdagen 
aan u te versturen. 
 

4. Waar kan ik een dagkaart kopen? 
Dagkaarten zijn verkrijgbaar bij de bedrijfsbeveiliging. U vindt deze nabij de 
hoofdingangen van FloraHolland-. 
 

5. Wat zijn de kosten van een dagkaart? 
De kosten voor een losse parkeerkaart bedragen € 10,00 per 12 uur. 
 

6. Waar mag ik parkeren met een dagkaart? 
Met een dagkaart parkeert u op alle parkeerterreinen die voor uw type 
bedrijfswagen bestemd is. U leest dit op de bebording op de 
parkeerterreinen. 
 

7. Heeft mijn aanhanger en/of trailer een vergunning nodig? 
 Als de aanhanger en/of trailer gekoppeld is aan uw voertuig, heeft u ook 

een sticker nodig. 
 Voor een losse aanhanger en/of trailer vraagt u een sticker aan. U 

parkeert de aanhanger en/of trailer op een hiervoor speciaal ingericht 
parkeerterrein.  

 Jaarkaarthouders ontvangen bij hun vergunning een speciale sticker 
voor de aanhanger en/of trailer indien nodig. Wij vragen u een kopie van 
het kentekenbewijs van de aanhanger en/of trailer mee te sturen bij 
aanvraag van de parkeervergunning van uw bedrijfswagen. 



 

 Jaarkaarthouders kunnen maximaal 3 x 24 uur de aanhanger en/of 
trailer los parkeren. 

 
8. Kan ik voor iedere bedrijfswagen een parkeervergunning aanvragen? 

U kunt uitsluitend een parkeervergunning aanvragen voor de 
bedrijfswagens die op uw naam staan geregistreerd. Bij aanvraag stuurt een 
kopie van het kentekenbewijs mee. 
 

9. Hoe worden de vergunningskosten in rekening gebracht? 
 Heeft u een debiteurennummer bij Royal FloraHolland? Dan worden de 

kosten via de dienstenfactuur verrekend.  
 Dagkaarten rekent u direct contant of via een pinapparaat af bij de 

Bedrijfsbeveiliging. 
 

10. Tot wanneer zijn de parkeervergunningen geldig? 
De parkeervergunningen zijn één kalenderjaar geldig (januari – december).  
 

11. Waar bevestig ik mijn vergunning? 
De vergunning plakt u goed zichtbaar linksboven achter de voorruit van het 
voertuig. De sticker voor de aanhanger en/of oplegger aan de voorzijde 
boven de triangel/dissel.  
 

12. Wat doe ik bij aankoop van een nieuwe bedrijfsauto? 
U meldt dit via mail: parkeervergunningen@royalfloraholland.com en u dient 
ten alle tijden een kopie van het kentekenbewijs mee te sturen.  
U krijgt een bevestiging dat u deze kan ophalen bij de door u opgegeven 
locatie en levert de oude sticker in. Voor de nieuwe sticker berekenen bij € 
25,00 administratiekosten en dit verrekenen wij via de dienstenfactuur.  
Indien u de oude sticker (dag/nacht vergunning) niet inlevert zijn wij 
genoodzaakt de nieuwe sticker tegen het volledige jaartarief in rekening te 
brengen. 
 

13. Gratis vergunning 
Boxhuurders ontvangen 1 gratis 24/7 parkeersticker per 500 m2 gehuurde 
boxruimte. Deze gratis vergunningen worden uitsluitend verstrekt voor eigen 
voertuig waarvan het kenteken op naam staat van de boxhuurder. Bij 
aanvraag van een nieuwe parkeersticker dient u te allen tijden een kopie 
van het kentekenbewijs mee te sturen. 
 
Collectief vervoerders ontvangen 1 gratis 24/7 parkeersticker per 500m2 
gehuurde boxruimte en 1 gratis 24/7 parkeersticker per gehuurde dock. 


