
 

 

Parkeren in het centrum van Haarlem 

 (P1) Parkeergarage De Appelaar (op 1 minuut afstand van de receptie) 

         Damstraat 12, 2011 HA Haarlem 
       - per 36 minuten of een gedeelte daarvan) 
       - Nachttarief van 23:00   

 
(P2) Parkeergarage De Kamp (op 3 minuten afstand van de receptie) 

        De Witstraat 1, 2011 DV Haarlem 
      - uten of een gedeelte daarvan) met uitzondering van koopavonden (tot 21:00) 
      - Nachttarief van 19:00   

 
(P3) Parkeergarage Raaks (op 8 minuten afstand van de receptie) 

       Zijlvest 45, 2011 VB Haarlem 
      - Dagtarief  minuten of een gedeelte daarvan) met uitzondering van koopavonden (tot 21:00) 
      - Nachttarief van 19:00  ) 

 
 Parkeergarage Stationsplein (op 10 minuten afstand van de receptie) 

        Lange Herenstraat 11, 2011 LK Haarlem 
      -  
      - Nachttarief van 19:00   

 
 Parkeergarage Houtplein (op 15 minuten afstand van de receptie) 

       Wagenmakerslaan 1, 2012 DJ Haarlem 
      -  
      - Nachttarief van 19:00   

 
Waar zijn deze parkeergarages? 
De locatie van de parkeergarages vind u terug op de stadskaart. Zie volgende pagina.   
 
Tarieven voor parkeren op straat 
Parkeren op straa  4,10 per uur.  
Betaling van parkeren vindt plaats tussen 09.00 AM en 23.00 PM , maandag tot en met zaterdag. U betaald bij de centrale 
parkeermeter of bij de parkeermeter naast uw parkeervak. Op zon-en feestdagen geldt in heel Haarlem gratis parkeren op straat. 
 
Parkeren inspectie 
Mocht u  
gelegen op Zijlsingel 1.  Als u niet direct kunt betalen, dan zal er een acceptgiro met de bijkomende administratieve kosten 
naar u worden verzonden.  
 
Gratis parkeren in Haarlem  
1) Parkeren in Haarlem is gratis van zaterdag 23.00 uur tot maandag 09.00 uur in de daarvoor bestemde parkeervakken op straat. 
2) Op zon-en feestdagen geldt in heel Haarlem gratis parkeren op straat.  
3) Een andere  optie is het gratis parkeerterrein van IKEA  adres: Laan van Decima 1  2031 CX  Haarlem. 

-  
- -10 min. lopen naar de receptie). 

- 5 min. lopen naar de receptie).  

 

 

 

 



Looproute van parkeergarages naar Receptie: Korte Veerstraat 40  Haarlem 

 

 

(P1) Parkeergarage De Appelaar  
        Damstraat 12, 2011 HA Haarlem 

(P2) Parkeergarage De Kamp  
        De Witstraat 1, 2011 DV Haarlem 

(P3) Parkeergarage Raaks  
        Zijlvest  45, 2011 VB Haarlem 
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