Parkeren voor bezoekers van Het Seminarie
Wonen en parkeren in de binnenstad zijn twee moeilijk te combineren zaken.
De algemene parkeermogelijkheden in Amersfoort vindt u op onze website bij de routebeschrijving
Bewoners van Het Seminarie kunnen bij Parkeerservice Amersfoort, Utrechtseweg 12, een
persoonlijke Flexpas dagvergunning aanvragen. Eenmalige kosten € 2,50. Met deze pas
kunt u Flexcredits laden die de mogelijkheid bieden in de stad op een daarvoor bestemde
plaats te parkeren.	
  
Met een Flexpas kunt u en/of uw bezoek parkeren op parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders, op betaald parkeerplaatsen met apparatuur geschikt voor een parkeerduur
van 4 uur of meer binnen uw zone, de binnenstad (A1).	
  	
  
Kosten voor een dagkaart € 3,60. U kunt per kwartaal 30 keer gebruikmaken van een dergelijke pas. Voor vragen: www.parkeerservice.nl Tel. 033 -247 3000
Uitzondering Zone A1
Flexpashouders uit Zone A1 mogen bij uitzondering ook op het parkeerterrein Stadhuisplein
van maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 09.00 uur parkeren, met uitzondering van
donderdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur. De parkeerplaats Stadhuisplein is bestemd voor
kort betaald parkeren (maximaal één uur) en is dus normaal gesproken niet beschikbaar
voor Flexpashouders.
Voor meer informatie zie ook de uitgebreide versie voor de Flexpas
Wilt u in de parkeergarage Flintplein (0,4 km) parkeren dan kan dit voor bezoekers van
bewoners van Het Seminarie met een door u van tevoren gekochte uitrijkaart.
Kosten van deze kaart zijn op te vragen bij Het Seminarie.
De prijs is afhankelijk van de parkeerduur.
1 uur € 1,27; 2 uur € 2,57 en 4 uur € 5,12.
Lopend vanaf parkeergarage Flintplein naar Het Seminarie
U verlaat de parkeergarage aan de kant van Theater De Flint. Daar gaat u rechtsaf en loopt
u alsmaar rechtdoor tot de gracht. U gaat rechtsaf en direct linksaf het ‘blauwe’ bruggetje
over. U komt dan op de Muurhuizen. Recht tegenover u ligt de Stad van Cahen/Het Seminarie, Muurhuizen 102, waarin wij gehuisvest zijn.
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