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Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen 
 
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u voertuigen, die u gebruikt om bewoners van uw 

instelling te vervoeren, dicht bij uw bestemming te parkeren. Deze parkeerkaart maakt het 

dus makkelijker om mobiel te zijn.  

 

 

Europese gehandicaptenparkeerkaart 

 

Uw instelling komt voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als: 

 

• deze is toegelaten op grond van artikel 5, 1e lid, van de Wet toelating zorginstellingen, 

• u zorg verleent zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Wet Bijzonder 

Ziektekosten, 

• de vestiging waarvoor u de kaart aanvraagt in Delft ligt, 

• u (collectief) mensen vervoert die zich als gevolg van een handicap minder dan 100 

meter met de gebruikelijke loophulpmiddelen te voet kunnen voortbewegen.  

 

 

Aanvragen 

 

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in via https://vergunningen.parkerendelft.com/. 

Inloggen kan met een gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft uw instelling deze nog niet? 

Dan kan dit aangevraagd worden via: www.parkerendelft.com/contact.  

Betalen kan via iDEAL of creditcard. Na ontvangst van uw aanvraag besluit de gemeente of 

uw instelling in aanmerking komt voor de parkeerkaart en voor hoeveel exemplaren. De 

parkeerkaarten ontvangt u per post.  

 

 

Parkeren in Delft 

 

Met een zichtbare gehandicaptenparkeerkaart en een blauwe parkeerschijf in uw voertuig 

kunt u in Delft maximaal 3 uur gratis parkeren op de volgende parkeerplaatsen, mits u het 

overige verkeer niet hindert of in gevaar brengt. 

• Op algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten met een onderbord waarop een 

maximale tijdsduur van drie uur staat vermeld. 

Is er geen onderbord met maximale tijdsduur? Dan mag u voor onbepaalde tijd 

parkeren. U moet dan wel uw gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit 

plaatsen. Een blauwe parkeerschijf heeft u dan niet nodig. 

• Op plaatsen met een parkeerverbod. Op deze plaatsen mag u het overige verkeer 

niet hinderen of in gevaar brengen. 

• Buiten de parkeervakken op een woonerf. Op deze plaatsen mag u het overige 

verkeer niet hinderen of in gevaar brengen. 

 

Een aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen kent een tijdvenster (bijvoorbeeld 09:00 

– 18:00 uur). Dit tijdvenster is aangegeven op een onderbord. Binnen de uren van dit 

tijdvenster mag hier alleen worden geparkeerd met een gehandicaptenparkeerkaart. Buiten 

dit tijdvenster mag u uw auto laten staan, maar kunnen deze parkeerplaatsen ook worden 

gebruikt door mensen die geen gehandicaptenparkeerkaart hebben. 
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Kenteken registreren 

 

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u ook gratis parkeren op plaatsen voor 

vergunninghouders en op plaatsen bij de parkeerautomaat. U moet er dan wel voor zorgen 

dat het kenteken van het voertuig waarmee u parkeert, als actief geregistreerd staat op de 

vergunning. U kunt dit kenteken wijzigen door in te loggen met een gebruikersnaam en 

wachtwoord op https://vergunningen.parkerendelft.com/.  

De parkeercontroleur scant het kenteken en kan zo zien of u een geldige 

gehandicaptenparkeerkaart heeft. Een gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar op het 

dashboard is hierbij dan ook niet meer nodig.   

 

 

Autoluwplus-gebied 

 

Het autoluwplus-gebied in de binnenstad is een voetgangersgebied. Toegang voor het laten 

in- en uitstappen van personen en laden of lossen met uw motorvoertuig is alleen toegestaan 

met een geldige dagontheffing. Deze is kosteloos en kunt u digitaal aanvragen op 

https://vergunningen.parkerendelft.com/. U mag niet parkeren in het autoluwplus gebied. 

Nabij het autoluwplus-gebied zijn algemene gehandicaptenplaatsen. 

 

 

Gebruik van de kaart 

 

De gehandicaptenparkeerkaart mag u alleen gebruiken als het parkeren rechtstreeks 

verband houdt met het vervoer van bewoners met de hiervoor genoemde handicap. Bij 

misbruik wordt de kaart ongeldig verklaard en ingenomen. Een kaart die verlopen is of die u 

niet meer gebruikt, moet u inleveren bij ParkerenDelft. 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen 

 

Ongeveer 2 maanden voordat de kaart verloopt, ontvangt u een mail om deze te verlengen. 

Om vast te stellen of u voor de verlenging in aanmerking komt, wordt een nieuw onderzoek 

gedaan. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaald u € 228,05 (tarief 2019).  

 

 

Verlies of diefstal 

 

Bij verlies of diefstal van uw parkeerkaart hoeft u geen aangifte te doen bij de politie. U kunt 

bij ParkerenDelft een nieuwe kaart aanvragen. Hiervoor betaalt u €12,55 (tarief 2019). 

 

 
Parkeergarages 
 
De Phoenixgarage, Zuidpoortgarage , Marktgarage en Prinsenhofgarage beschikken over 
speciale plaatsen die extra breed zijn. Hier kunt u met u met een gehandicaptenparkeerkaart 
parkeren. U betaalt het tarief dat voor de parkeergarage geldt. 

 

 

Informatie 

 

Kijk voor meer informatie op: 

https://parkerendelft.com/parkeerloket/gehandicaptenparkeerkaart-instellingen-aanvragen/ 
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