
 januari 2009 

Bezoekers Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Garage Erasmusbrug 

 

Garage Erasmusbrug ligt aan de voet (Noordzijde) van de Erasmusbrug 
en is een ideale garage om uw voertuig te parkeren voor een bezoek 
aan één van de vele restaurants, hotels en bedrijven die het gebied te 
bieden heeft. Wat de openingstijden, parkeertarieven en 
betaalmogelijkheden zijn, vindt u op dit informatievel. 

Waar ligt de Erasmusbrug garage? 

Garage Erasmusbrug is één van de openbare garages van 

Gemeente Rotterdam. Het adres is Willemsplein 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wat zijn de openingstijden? 

Maandag t/m Donderdag 07.00 – 23.00 uur 

Vrijdag en Zaterdag 07.00 – 24.00 uur 

Zondag 10.00 – 18.30 uur 

 

Wat zijn de parkeertarieven (prijspeil 2009)? 

Starttarief € 1,50 Per 52minuten 

Vervolgtarief € 1,- Per 35 minuten 

 

Wat zijn de betaalmogelijkheden? 

U kunt bij de betaalautomaten betalen met één van onderstaande 
betaalmiddelen. In de loge (balie) kunt u niet betalen en is er ook 
geen mogelijkheid om uw geld te wisselen. 

Contant: € 0,10/ € 0,20/ € 0,50/ € 1/ € 2/ € 5/ € 10/ € 20* 

Creditcard: Euro/Mastercard/ Visa Card 

ChipKnip  

Waardekaart: € 2 / €4 / € 6 / € 13,50 (parkeerduur is 24 uur) 

*uitsluitend mogelijk bij een te betalen bedrag hoger dan € 5,- 

Kan ik 24 uur per dag in- en uitrijden? 

Uitrijden is 24 uur per dag mogelijk. Inrijden daarentegen is uitsluitend 
mogelijk gedurende openingstijden van de garage. Echter, indien u in 
het bezit bent van een creditcard (Euro/Mastercard of Visa Card) kunt 
u ook na sluitingstijd (dus 24 uur per dag) de garage inrijden.  
 
Hoe kan ik de garage in- en uitrijden? 

• Om de garage in te rijden trekt u een inrijkaart of steekt u uw 

creditcard in de inritzuil. De slagboom gaat open en u kunt inrijden. 

• Na sluitingstijd kunt u inrijden door uw creditcard in de inritzuil aan 

te bieden waarna rolluik en slagboom opengaan en u kunt inrijden. 

• Om de garage bij de voetgangers(loop)deur te betreden voert u uw 

inrijkaart of uw creditcard (dezelfde creditcard waarmee u bent 

ingereden) in de kaartlezer. 

• Indien u door het trekken van een inrijkaart bent ingereden, gaat u 

naar een betaalautomaat en rekent u af.  

• Indien u met uw creditcard bent ingereden en geen kwitantiebewijs 

nodig heeft dan kunt u direct naar de uitritzuil. Heeft u dit wel nodig 

dan dient u eerst uw creditcard bij de betaalautomaat in te voeren.  

Door op de knop ‘kwitantie’ te drukken, ontvangt u een kwitantiebewijs. 

• Wilt u met een waardekaart (voor bedrijven met een minimale afname 

van 10 stuks vooraf te bestellen) afrekenen dan dient u altijd eerst bij 

de betaalautomaat langs te gaan. U voert eerst één of meerdere (tot 

een maximum van 5) waardekaart(en) in de betaalautomaat en 

vervolgens uw inrijkaart of creditcard.  

• Om de garage uit te rijden steekt u uw inrijkaart of uw creditcard in 

de uitritzuil. De slagboom (en na sluitingstijd vervolgens ook het 

rolluik) gaat open en u kunt uitrijden. 

 
Wat is het storingsnummer? 

Voor storingen aan de garage apparatuur kunt u 24 uur per dag 

bellen naar 010 – 4 13 05 05.  

 
Waar kan ik terecht voor overige vragen?  

Telefoon: 0800 - 1545 
Internet: www.rotterdam.nl/parkeren 
 


