Parkeerinstructies
Parkeren is mogelijk in de parkeergarage Blaakhaven. De toe- en uitgang voor de
personenauto’s bevindt zich (onder het Citizen M Hotel) aan de Geldersekade welke direct via
de Maasboulevard is ontsloten.
Hieronder treft u de parkeerinstructies aan. Neemt u bij vragen contact op met ons kantoor via
telefoonnummer 010 – 4710800.
Vanuit de Maasboulevard neemt u de afslag richting de Geldersekade.
Vervolgens rijdt u rechtdoor de Geldersekade, de doodlopende straat, op tot aan de ingang van
parkeergarage Blaakhaven.
.
Het Witte Huis laat u aan uw linkerzijde.

Vervolgens dient u op de hiernaast aangegeven opstelplaats stil te staan. De camera zal uw
kenteken herkennen, waarna de poort opengaat en u de garage binnen kunt rijden. (Herkent de
camera uw kenteken niet, verlaat dan de opstelplaats en probeer het nogmaals.)
U kunt parkeren in de parkeervakken 47 t/m 61 en105 t/m 118, en in parkeervak 5 (elektrische
auto’s).
De uitgang voor voetgangers bevindt zich naast parkeervak 46. Daarna dient u op het niveau
van de begane grond de deur naar buiten te nemen en loopt u buitenom naar Het Witte Huis.
Eenmaal buiten neemt u rechtsaf de brede trap naar beneden en loopt u, langs restaurant
“Mooii”, naar de aan de Wijnhaven-zijde gelegen entree van het Witte Huis.
De figuur linksonder illustreert de looproute

Na uw bezoek krijgt u een uitrijkaart van ons verstrekt. Daarmee kunt u – door uw pasje op de
sensor te houden (het grijze vlak) – de begane gronddeur naar de parkeergarage openen.
Vervolgens dient u, op niveau -1, uw pasje te deponeren in het metalen kastje (de pasinvoer
bevindt zich aan de rechterzijkant), waardoor de deur ontgrendeld zal worden.
De pijlen op de uitvergroting (linksonder op de foto ) geven de plaatsing van het metalen kastje
en de pasinvoer aan.

Bij het uitrijden dient u stil te staan op de rechtsonder aangegeven opstelplaats. De camera zal
uw kenteken herkennen.
Bij groen licht kunt u de parkeergarage stapvoets uitrijden door de pijl naar rechts te volgen.
Als uw kenteken niet wordt herkend, verlaat dan de opstelplaats en probeer het nogmaals.

