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Uitvoering

We werken samen met Jeeves. De professionele 
partner met jarenlange ervaring en een hoog service-
niveau. Als u vragen hebt omtrent de uitvoering van 
deze dienstverlening kunt u zich altijd direct tot de 
medewerker van Jeeves wenden of contact opnemen 
met het kantoor van Jeeves. 

Dit kan telefonisch (010 433 3921 ) of via de website 
www.jeeves.nl. Zij zijn uw gesprekspartner voor al 
uw vragen en opmerkingen.

Parkeren WKZ: 

welke mogelijkheden zijn er? 

Wenst u geen gebruik te maken van de  
parkeerservice? U kunt uw auto tegen betaling 
parkeren op de parkeerplaatsen van het WKZ.  
U vindt de tarieven op de website (www.hetwkz.nl).  
De parkeerplaatsen worden veel gebruikt. Soms is 
de parkeerplaats zelfs vol. U kunt bij de ingang kort 
parkeren (maximaal 30 minuten met parkeerschijf ). 
Of uw passagiers op deze parkeerplaatsen uit laten 
stappen.  

Op loopafstand van het WKZ vindt u P+R De Uithof. 
Dagtarief van deze garage is 5 euro inclusief vervoer 
naar het WKZ per bus of 4,50 euro voor alleen parkeren. 
Tussen de P+R De Uithof en het WKZ rijdt regelmatig 
openbaar vervoer. U kunt uitstappen bij halte WKZ. 

Vragen of suggesties?
Hebt u vragen over de parkeerservice of een suggestie 
om onze dienstverlening te verbeteren? Neemt u dan 
gerust contact op met Jeeves. 

 planning@jeeves.nl
  010 43 339 21

PARKEERSERVICE



Parkeerservice WKZ
Voor patiënten, ouders en bezoekers van het WKZ  
bieden wij een parkeerservice aan. U stapt voor de 
deur uit en een chauffeur parkeert uw auto. Als u naar 
huis gaat, rijdt de chauffeur uw auto voor.  
Wij werken samen met Jeeves, een bedrijf dat  
gespecialiseerd is in deze service. 

Hoe werkt het? 

Bij aankomst parkeert u uw auto bij de ingang van 
het WKZ op de parkeerplaats (bij het bord parkeer-
service). U geeft uw autosleutel af aan de chauffeur 
van Jeeves in ruil voor een kaartje. Let op: dit kaartje 
heeft u nodig als u weer naar huis gaat. De chauffeur 
rijdt uw auto naar de bewaakte en overdekte P+R  
De Uithof. Uw sleutel wordt in bewaring gegeven 
bij de beveiliging van het WKZ. Als u naar huis gaat, 
neemt u contact op met de chauffeur van Jeeves of de 
beveiliging van het WKZ. 

Service tijden

Van maandag t/m vrijdag 09.30 uur tot 16.30 uur 
kunt u gebruik maken van onze parkeerservice. Gaat 
u buiten de genoemde tijden naar huis of in het week-
end? Levert u dan uw kaartje in bij de beveiliging 
van het WKZ (naast de draaideur bij de hoofdingang 
van het WKZ). U betaalt voor de parkeerservice en 
ontvangt uw sleutel retour. De beveiliger begeleidt u 
naar uw auto. Aan het einde van de dag (na 16.00 uur) 
parkeren wij uw auto namelijk in de parkeergarage 
van het WKZ. U hoeft dus niet zelf naar de P+R De 
Uithof te gaan. 

Kosten 

De parkeerservice is gratis. U betaalt wel voor de par-
keergarage: 4,50 euro per dag, ongeacht de duur van 
het parkeren. Als u naar huis gaat, rekent u af. Dit kan 
uitsluitend met een pinbetaling. 

Contact

•  Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 16.30 uur.  
De chauffeur van Jeeves is aanwezig bij de hoofd 
ingang van het WKZ. Op vertoon van uw kaartje 
wordt de auto voorgereden. Dit duurt ongeveer 
20 minuten. U kunt deze wachttijd verkorten door 
voor vertrek telefonisch contact op te nemen met 
de chauffeur. Het telefoonnummer vindt u op het 
kaartje. 

•  Maandag t/m vrijdag voor 09.30 of na 16.30 uur en 
op zaterdag en zondag.  
Neemt u contact op met de beveiliging van het WKZ 
via het telefoonnummer 088 75 666 26 of meldt u 
zich bij de meldkamer bij de beveiliging (naast de 
draaideur bij de hoofdingang van het WKZ).  
De beveiliger loopt met u mee naar uw auto die 
inmiddels dichtbij geparkeerd staat. 


