
 
Doelgroep Parkeerbeleid 

# keer gratis 
parkeren p/jr 

Type pas/kaart 

A1 Medewerkers EUR (m.u.v. studenten-assistenten) medewerkers tarief 
12 (o.b.v. 100% 
dienstverband) 

Honeywell pas als opwaardeerkaart 

A2 Medewerkers van alle BV's onder Erasmus Holding medewerkers tarief 12 Honeywell pas als opwaardeerkaart 

A3 Medewerkers RSM bv. medewerkers tarief 12 Honeywell pas als opwaardeerkaart 

A4 
Medewerkers stichtingen gelieerd aan EUR 
(Erasmus Sport, Studentenpaviljoen) 

medewerkers tarief 0 Honeywell pas als opwaardeerkaart 

A5 Personen met gastvrijheidsovereenkomsten medewerkers tarief 0 Honeywell pas als opwaardeerkaart 

B1 
Medewerkers van contractors op locatie, 
langlopende contracten 

medewerkers tarief nvt Honeywell pas als opwaardeerkaart 

B2 
Medewerkers van contractors op locatie, 
kortlopende contracten/projecten  

medewerkers tarief nvt 
Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart) als opwaardeerkaart 

B3 
Medewerkers van contractors voor nieuwbouw en 
renovatieprojecten  

tarief te bepalen 
door EFB per situatie 

nvt 
Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart) als opwaardeerkaart 

B4 
Bedrijsauto's van contractors of EUR die nodig zijn 
voor uitvoering werkzaamheden 

gratis nvt geen pas, via kentekenherkenning 

C1 Medewerkers van externe huurders 
gereduceerd tarief, 
vast bedrag per jaar 

nvt Schmit parkeerkaart 

C2 Medewerkers van externe huurders 
gereduceerd tarief,  

€5 per dag 
nvt 

Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart) als opwaardeerkaart 

D Bewoners studentenhuisvesting op campus 
vast bedrag per 

contractduur 
huurovereenkomst 

nvt 
Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart) 

E1 Hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) gratis nvt 
Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart) 

E2 Vaste post- en koeriersbedrijven gratis nvt geen pas, via kentekenherkenning 

E3 Vaste leveranciers (laden/lossen) gratis nvt geen pas, via kentekenherkenning 

E4 
Overige leveranciers (laden/lossen), post- en 
koeriersbedrijven, taxi's 

gratis nvt 
Geen. Kort parkeerkaart en bij uitrijden 
slagboom openen door BD 

E5 
Servicemonteurs (werkzaamheden < 5 dgn 
aaneengesloten) voor EUR 

gratis nvt 
Geen. Kort parkeerkaart en bij uitrijden 
slagboom openen door BD 

F1 Gasten van EUR, EUR holding, RSM bv, stichtingen 
gereduceerd tarief  
3,50 per kaart of 
werkelijke uren 

nvt 
100% kortingskaart, overige kortingskaart of 
QR code 

F2 
Studenten post initiele en commerciele 
opleidingen 

gereduceerd tarief,    
dagtarief 2013  

€3,50 
nvt 

Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart), opwaardeerkaart  of 100% 
kortingskaart 

F3 Bezoekers van evenementen / huurders zalen gereduceerd tarief nvt 
100% kortingskaart, overige kortingskaart of 
QR code 

F4 Cursisten van externe opleidingen /trainingen 
gereduceerd tarief,   

dagtarief 2013  
€5,00 

nvt 
Schmit parkeerkaart (geplastificeerde 
barcodekaart) 

F5 Gasten van externe huurders 
gereduceerd tarief,  

€ 5,00 euro per kaart 
nvt 

100% kortingskaart, overige kortingskaart of 
QR code 

G1  Bezoekers                                                                            regulier tarief nvt Kort parkeerkaart 

G2  Studenten      regulier tarief nvt Kort parkeerkaart 

G3 
Contractors, servicemonteurs e.d. ingehuurd door 
externe huurders 

regulier tarief nvt Kort parkeerkaart 

 


