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Parkeren locatie Davidshof 

Welkom op deze prachtig gelegen locatie in hartje Amersfoort. 

De voorzijde van locatie Davidshof heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Regelmatig is de vraag naar 

parkeerplekken groter dan het aantal plekken dat beschikbaar is. We hebben verschillende groepen die 

gebruik maken van deze voorziening. Hierbij de afspraken per groep: 

1 Bewoners  
 
Het Gasthuis biedt huurders/bewoners de mogelijkheid als zij dat wensen, een gegarandeerde eigen 

parkeerplek aan de voorzijde van Davidshof, ondanks de druk op de parkeerplaatsen. Huurders/bewoners van 

de locatie Davidshof kunnen een eigen/vaste parkeerplek huren, voor een bedrag van € 400,- per jaar. 

Huurders/bewoners die een eigen parkeerplek huren, kunnen een kopie nummerbord aan het Gasthuis 

verstrekken; deze wordt voor u gemonteerd op de gehuurde plek, zodat voor ieder duidelijk is dat deze plek 

voor u gereserveerd is, 24 uur/dag, 7 dagen per week. 

2 Personeel en vrijwilligers 

Worden verzocht om zoveel mogelijk per fiets te komen, er komt (wordt aan gewerkt) een afsluitbare 

fietsenstalling aan de achterzijde en er zijn goed toegankelijke plekken aan de voorzijde beschikbaar. Als 

personeel of vrijwilligers verder weg wonen, of als ze in de avond of nacht aanwezig zijn, is er 

parkeervoorziening noodzakelijk. Daarom krijgt deze groep voorrang bij het parkeren. We zien met name 

tussen 15.00 – 16.00 uur een grote behoefte. Dit heeft te maken met de overdracht (vroege dienst is nog 

aanwezig, late dienst komt). 

3 Bezoek 

Afleveren van goederen is toegestaan, we hebben niet voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Vooral 

tussen de genoemde spitstijden is het niet mogelijk om op het terrein te parkeren. U wordt dan ook niet 

toegelaten, ook al ziet u soms lege plaatsen. Zoals gezegd zijn deze plekken voor medewerkers die komen. Wij 

vragen hiervoor uw begrip. Er is in de omgeving voldoende (betaalde) parkeergelegenheid beschikbaar. 

4 Leveranciers  
 
Indien een leverancier het noodzakelijk acht om langer dan 15 minuten te parkeren op het eigen terrein van 

Davidshof, zonder te laden en lossen, dan dient hiervoor toestemming gevraagd te worden, vooraf, bij de 

facilitaire leiding van de locatie Davidshof. Indien deze toestemming niet vooraf gevraagd en verstrekt is, is er 

geen recht op parkeren. Indien de toestemming wel vooraf verstrekt is, wordt een parkeervignet beschikbaar 

gesteld bij de receptie van Davidshof, voor uitsluitend de dag of het dagdeel dat parkeren per uitzondering 

toegestaan is. Uitgifte van het parkeervignet is uitsluitend tegen het betalen van borg. Dit parkeervignet dient 

aan het eind van de parkeertijd weer ingeleverd te worden bij de receptie waarna het bedrag van de borg 

wordt geretourneerd. 
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Algemeen: 

Een parkeerplek is geen recht (behoudens de huurder/bewoner die een vaste plek huurt) maar het is een 
faciliteit. De meeste parkeerplaatsen zijn in de  ochtend tot in de middag voor medewerkers en vrijwilligers 
nodig.  Zij hebben dus voorrang boven familieleden die op bezoek komen. Na 16.00 uur en in de avond zijn er 
meer plekken beschikbaar en kunnen bezoekers gebruik maken van deze faciliteit. 
 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er geparkeerd wordt om daarna de stad in te gaan. Het komt voor dat 
personeel niet kan parkeren en wij kosten moeten maken, omdat anderen zich niet aan de afspraken houden. 
Dat is niet wenselijk, wij zullen u daar op aanspreken en eventueel maatregelen treffen (weg laten slepen)  het 
is eigen terrein, wij  spreken we elkaar er op aan. We willen dit niet. 
 
Belangrijk   
 
Het parkeerterrein aan de  voorzijde van locatie Davidshof dient te allen tijde toegankelijk te zijn voor 

brandweer, ambulance en rouwauto’s. Instructies van de receptie dienen te worden opgevolgd. 

 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

Namens het management 

Gerlina Pols  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


