In,- en uitrijpas afgesloten parkeergedeelte Wolfsberg D+E
(Voor eigenaren en huurders parkeerplaatsen onder woongebouw Hogeweg en Torenstraat)

Parkeerpas
Hierbij ontvangt u de parkeerpas voor het afgesloten parkeergedeelte. Per parkeerplaats ontvangt u
maximaal één pas.
Deze persoonlijke pas is niet gekoppeld aan het kenteken van uw voertuig. U kunt deze nieuwe pas
alleen gebruiken voor het parkeren.
Alleen uitrijden als u in het afgesloten gedeelte parkeert
U kunt de parkeergarage alleen uitrijden als u met uw pas ook het afgesloten gedeelte bent
uitgereden. Parkeer dus altijd op uw eigen plek in het afgesloten deel.
Inrijden
1. Biedt de pas aan bij de grijze paslezer bij de ingang bij de Hema of aan de Harmoniestraat.
2. Bij de paslezer bij de noodtrap naar de Wever biedt u de pas aan om de poort van het
afgesloten parkeergedeelte te openen.
Uitrijden
3. Biedt de pas aan bij één van de paslezers op de kolommen in het afgesloten gedeelte. Hierna
opent de poort naar het openbaar gedeelte.
4. Biedt uw pas aan bij de linker slagboom. De slagboom opent en u kunt uitrijden.
Let op!
• Voor het activeren dient u eerst de pas te gebruiken voor het inrijden.
• U kunt alleen uitrijden bij de aangegeven slagboom en als u stappen 1 t/m 3 heeft verricht.
• Ook als de poort of de slagboom open staat bied u uw pas aan bij de paslezer. Anders kunt u
later niet meer in- of uitrijden.
Vervangende pas
Bij verlies, diefstal of een kapotte pas vervangt Bergopwaarts deze door een nieuwe. De oude pas
maken wij dan direct onklaar. Per parkeerplaats is dus altijd maar één pas te gebruiken. Voor
vervanging van een nieuwe pas meldt u zich tijdens kantooruren op ons kantoor aan de Dunantweg
10 te Deurne. Mailen kan via servicelijn@bow.nl. Daarna sturen wij u de pas zo spoedig mogelijk
toe.
Vragen?
Bel of mail ons. Dit kan via servicelijnbow.nl of via 0493-327327. Vraag naar Roy Kobussen of Jan
Arts. Alleen voor spoedgevallen kunt u ons ook na sluitingstijd bereiken.
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