Betaald parkeren bij Máxima Medisch Centrum
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Tarieven

Tarieven

De parkeertarieven zijn op beide locaties van MMC gelijk:
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1e kwartier gratis
15 tot 60 minuten
elke volgende 30 minuten
maximaal dagtarief

€ 1,00
€ 0,50
€ 4,00
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Als u als patiënt of bezoeker regelmatig bij MMC parkeert, geldt een
gereduceerd tarief. Hiervoor haalt u bij de receptie een
abonnementspas. De kosten van een abonnement zijn:
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weekabonnement:
maandabonnement:
kwartaalabonnement:

€ 15,€ 27,50
€ 42,50
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Bezoekt u als patiënt over een periode (langer dan één kwartaal)
frequent het ziekenhuis dan, kunt u hierover contact opnemen met
de beveiliging, te vinden bij de hoofdingang op beide locaties.
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De abonnementspas is te gebruiken op beide locaties van MMC.
Voor een pas vragen wij een borg van € 10,-.
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Vragen?

Vragen?

• www.mmc.nl
• ikhebeenvraag@mmc.nl

• www.mmc.nl
• ikhebeenvraag@mmc.nl

De informatie op deze kaart is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van
de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of
procedures van toepassing zijn. Deze kaart is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke
(mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.
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