Betaald parkeren Buitenplaats Elswout
Parkeren algemeen
Wat is het adres?
Nabij Elswoutslaan 24a Overveen
Parkeertarief
Kosten zijn €1,50 per uur en €6,50 per dag.
Openingstijden
Buitenplaats Elswout is open voor bezoekers tussen zonsopgang en zonsondergang.
U kunt de parkeerplaats 24/7 in- en uitrijden.
Inrijden en betalen
Je rijdt in door de slagboom en ontvangt geen parkeerticket. Een camera registreert het
kenteken van de auto. Bij vertrek betaal je bij de betaalzuil waarbij je je kenteken invoert.
Bij het uitrijden wordt het kenteken herkend en gaat de slagboom open. Indien gewenst print
de betaalzuil een kwitantie uit.
Waar staat de betaalzuil?
Naast de ingang van Theater Elswout.
Met welk betaalmiddel kan ik betalen?
Je kunt uitsluitend betalen met PIN en creditcard.
Kan ik een parkeerplek reserveren?
Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn 120 parkeerplaatsen.
Staat mijn auto veilig?
Met permanent cameratoezicht doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat er iets met je
auto gebeurt. Helaas kunnen wij geen garanties geven en parkeer je altijd op eigen risico. Wij
adviseren daarom geen waardevolle spullen in de auto achter te laten.
Slagboom gaat niet open
Meld het probleem door middel van de intercom, een medewerker zal de storing verhelpen of
zorgen voor een andere oplossing.
Mag ik overnachten (bv. met een camper) op de parkeerplaats?
Nee, dat mag niet.
Kan ik met een aanhanger of vrachtwagen parkeren?
Nee, dat kan niet. De parkeerplaats is ingericht op personenauto’s.
Zijn er oplaadplekken voor elektrische auto’s?
Nee (nog) niet.
Waar parkeer ik mijn fiets?
In de fietsenstalling voor de ingang van de autoparkeerplaats.
Waar parkeer ik mijn motor?
Motoren kunnen geparkeerd worden bij de ingang van de fietsenstalling.

Parkeerabonnementen
Kosten voor een jaarabonnement
Kosten bedragen €85,- per jaar.
Hoe bestel ik een jaarabonnement?
Je kunt deze alleen online bestellen via https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/zuidkennemerland/elswout-parkeerabonnement-en-excursie
LET OP!
Bij het bestellen van een jaarabonnement geef je na betaling je kenteken door naar het
aangeven mailadres. Pas na het doorgeven van het kenteken kunnen we je bestelling in
behandeling nemen.
Wanneer gaat mijn abonnement in?
Je kunt je abonnement op elke gewenste dag in laten gaan. Wel hebben wij voor het
verwerken van je abonnementsaanvraag 7 dagen nodig. In sommige gevallen kunnen wij je
aanvraag al eerder afhandelen. Wij brengen je altijd direct op de hoogte wanneer je
abonnementskaart klaar is. De abonnementen worden per hele maand in rekening gebracht.
Wanneer je abonnement ingaat op een andere dan de eerste dag van de maand, ontvang je
voor de eerste maand een deelfactuur.
Verlengen
Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Na 11 maanden ontvang je een bericht met
een verzoek tot verlenging.
Kentekenregistratie
Het parkeerabonnement is gekoppeld aan je kenteken. Zodra je voor de slagboom staat, wordt
je kenteken herkend en gaat de slagboom open. Zo ben je als vaste bezoeker de parkeerplaats
snel op en af.
Wijziging kenteken
Als je een nieuwe auto hebt geeft dit dan zo snel mogelijk door aan:
elswout@staatsbosbeheer.nl, geef hierbij het oude en het nieuwe kenteken op. Zodra de
wijziging is verwerkt, ontvang je hier een bevestigende e-mail van. In de tussentijd kan je de
parkeerpas gebruiken voor het openen van de slagbomen van de parkeerplaats.
Zoekgeraakte kaart?
Geen probleem. Omdat je kenteken is geregistreerd, kan je gewoon blijven parkeren. Stuur een
mail naar elswout@staatsbosbeheer.nl zodat je kaart wordt geblokkeerd. Tegen betaling van
€10,- ontvang je een nieuwe kaart per post.

