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Dit hoeft nooit meer als je in het bezit bent van de Zeister 

parkeerpas! Niet moeilijk uit je autoraam hangen om het kaartje parkeerpas! Niet moeilijk uit je autoraam hangen om het kaartje 

te trekken, niet in de rij staan bij de betaalautomaat je intussen te trekken, niet in de rij staan bij de betaalautomaat je intussen 

ergerend aan ‘langzame’ betalers, geen stress over de betaling ergerend aan ‘langzame’ betalers, geen stress over de betaling 

als je kaartje er onverhoopt weer eens verkeerd ingaat of de pas als je kaartje er onverhoopt weer eens verkeerd ingaat of de pas 

in de verkeerde gleuf gaat en het kleingeld over de vloer rolt, je in de verkeerde gleuf gaat en het kleingeld over de vloer rolt, je 

hebt geen moeilijke manoeuvre nodig om de parkeerkaart in de hebt geen moeilijke manoeuvre nodig om de parkeerkaart in de 

automaat te steken bij vertrek. Geen kapotte spiegels… 

Met de parkeerpas Zeist hoef je nooit meer na te denken over Met de parkeerpas Zeist hoef je nooit meer na te denken over 

je kenteken of over de tijd dat je terug moet zijn omdat de 

parkeertijd is verstreken. Nooit meer een parkeerboete dus, 

maar ook nooit meer teveel betalen. In de garages rijd je snel 

en makkelijk in en uit omdat je kenteken wordt herkend. Met 

de pas Zeist betaal je altijd achteraf per maand, op de minuut 

nauwkeurig en volledig automatisch. Nu wordt shoppen in Zeist nauwkeurig en volledig automatisch. Nu wordt shoppen in Zeist 

pas echt fun, dat wil jij toch ook?!

Voor meer informatie www.zeist.nl/stadsparkeren.

LACHEND 
DOOR DE 
SLAGBOOM

TROTSE WETHOUDER ROY LUCA LAAT HET JE ZELF EVEN ZIEN!

‘ZO LEUK
IS DE
PAS ZEIST’PAS ZEIST’

 Nog even voor de zekerheid laat 
 de wethouder zien dat gedoe 

 bij de betaalautomaat 
 verleden tijd is. 

 Roy Luca komt aanrijden in de parkeergarage, de slagboom 
 opent automatisch, want zijn kenteken wordt herkend. 

 Kijk hem lachen! Er is verder namelijk geen handeling 
 nodig om veilig te kunnen parkeren. 

 Zonder zorgen om parkeertijd en betaling daarvan 
 drinkt de wethouder een kop koffie in de Barista 

 op het Emmaplein. (Sterker nog… Roy Luca bestelt 
 nog een tweede kopje eet meteen een broodje.) 

 De garage uit is al even handig als de garage in. 
 Rustig aanrijden, kenteken wordt herkend en de slagboom 

 gaat open. Betalen uiteraard pas achteraf. 


