
Parkeren
Auto
Parkeren is mogelijk in het nabijgelegen Parkeerhuis op Oostenburg dat door 
QPark wordt geëxploiteerd. Oostenburg is door de gemeente als autoluw ge-
bied aangewezen. Een parkeervergunning op straat is daarom niet mogelijk.

Koopplekken
Voor een aantal appartementen (24 stuks) is het mogelijk een parkeerplaats te 
kopen. In fase 1 geldt dit voor de volgende appartementen:

 ● 1.09
 ● 1.12
 ● 2.13
 ● 2.14
 ● 5.02
 ● 7.71
 ● 7.84
 ● 7.111
 ● 7.112
 ● 7.143
 ● 7.161
 ● 7.162

De te kopen parkeerplaats maakt onderdeel uit van je koopcontract, waarmee 
je een zwerfparkeerplaats tot je beschikking krijgt in het Parkeerhuis van QPark.

Bewonersabonnementen
Daarnaast zijn er huurplekken beschikbaar bij QPark. Kandidaat-kopers dienen 
zelf contact op te nemen met QPark voor het afsluiten van een huurovereen-
komst. Zie ook het document “Bewoners abonnement Oostenburg 2022”. Alle 
parkeerplekken van QPark zijn zwerfplekken (dat wil zeggen niet toegewezen 
aan een specifieke  woning). Bezoekers kunnen ook gebruik maken van het  
Parkeerhuis. Een parkeervergunning op straat is niet mogelijk. Oostenburg is 
door de gemeente als autoluw gebied aangewezen.

Elektrisch laden
In het Parkeerhuis zijn ook 34 laadpalen voor elektrische auto’s aanwezig. Deze 
zijn niet toegeschreven aan een specifieke woning, maar vrij te gebruiken door 
iedereen die een plek in het Parkeerhuis heeft.
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Fiets
Elk appartement heeft, afhankelijk van het type, het recht op één of meerdere 
plekken om fietsen te stallen. De fietsen kunnen geparkeerd worden in de fiet-
senstalling, gelegen op de begane grond van het  gebouw. In de fietsenstelling 
kunnen fietsen in een hoog en laag rek  worden geplaatst. Alle fietsplekken zijn 
zwerfplekken (dat wil zeggen niet toegewezen aan een specifieke woning). In 
totaal zijn er 380 fiets- parkeerplekken beschikbaar.  De fietsenstalling biedt 
geen plek aan  motorrijtuigen (scooters en brommers). Wel is het mogelijk elek-
trische fietsen op te laden.

Vragen
Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met Heeren Makelaars.

Heeren Makelaars
(020) 470 22 55
info@heerenmakelaars.nl

Disclaimer
De inhoud van dit document is met zorg  
samen gesteld. Dit document dient  ter 
informatie en maakt geen onderdeel uit 
van de verkoop contractstukken. Aan de 
inhoud kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend.
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