
Abonnementhouders parkeergarage Oosterpoort Nijkerk 

 
Inrijden 
De speedgate (hek) staat open tijdens de openingstijden van het 
winkelcentrum. U kunt als abonnementhouder dan binnenrijden met uw 
toegangspas of met behulp van kentekenherkenning. U rijdt rustig op tot 
de inritzuil. Als uw kenteken bekend is in het systeem, zal de slagboom 
automatisch voor u opengaan. Als dat niet het geval is, dan kunt u bij de 
zuil uw abonnementspas aanbieden. Let op! Deze moet niet in de gleuf 
gestoken worden maar tegen het symbool voor contactloos inrijden 
worden gehouden. 
 
Uitrijden 
De roldeur is open zolang het winkelcentrum geopend is. U kunt als 
abonnementhouder uitrijden op basis van kentekenherkenning of door het 
aanbieden van uw abonnementspas. U rijdt rustig op tot slagboom. Als uw 
kenteken bekend is in het systeem, dan zal de slagboom automatisch 
openen. Is dat niet het geval dan kunt u de abonnementspas aanbieden. 
Let op! Deze moet niet in de gleuf gestoken worden maar tegen het 
symbool voor contactloos uitrijden worden gehouden. 
 
Let op! 
Er kan altijd maar één voertuig binnen staan op uw abonnement. Als uw 
voertuig al in de garage staat en u zou de pas nogmaals bij de inrit 
aanbieden, dan laat het systeem u niet toe. Hetzelfde geldt bij de uitrit als 
uw voertuig al buiten staat. Dit is ter voorkoming van fraude met 
abonnementen. 
 

 
Inrijden 
De speedgate is gesloten als het winkelcentrum gesloten is. U kunt als 
abonnementhouder dan de hellingbaan afrijden en uw toegangspas 
aanbieden of met behulp van kentekenherkenning binnenrijden. De 
speedgate opent zich en u kunt oprijden tot de slagboom. Ook hier biedt u 

uw pas aan of maakt u gebruik van de kentekenherkenning en zal de 
slagboom automatisch voor u opengaan.  
 
Uitrijden 
De roldeur is gesloten als het winkelcentrum gesloten is. U kunt als 
abonnementhouder dan de oprijden tot de slagboom en uw toegangspas 
aanbieden of met behulp van kentekenherkenning de slagboom en de 
roldeur openen.  
 
Garage vol? 
Als de garage vol is dan worden er geen auto’s meer binnengelaten. Uw 
heeft als abonnementhouder wel altijd een plaats. Het kan dus zijn dat u 
ook in de rij met wachtende auto’s terecht komt, maar eenmaal bij de inrit 
mag u altijd gelijk door. 

 
Voetganger 
Als bewoner kunt u altijd via uw eigen trappenhuis de garage betreden of 
verlaten. Wij hebben geen controle over de toegang tot de woningen. U 
bent daarbij dan ook afhankelijk van de toegangsmiddelen die u bij de 
woning heeft ontvangen. Als u die kwijt bent geraakt kunt u zich wenden 
tot uw verhuurder of de VVE. 
Als niet-bewoner biedt uw pas u altijd toegang tot de garage en uw 
voertuig via de 24-uurs toegang. U kunt te allen tijde naar buiten lopen. 
Voor toegang van buitenaf dient u de abonnementspas te gebruiken. 
 
Storingen 
Bij storingen, verlies van passen, wijzigingen van kentekens kunt u contact 
opnemen met Arrivée via 088-1009246. U kunt ook gebruik maken van de 
intercom bij de in- en uitritten en de betaalautomaten. 
 
Wijzigingen of extra abonnementen 
Gaat u verhuizen, krijgt u een nieuwe of tijdelijk voertuig, wilt u een extra 
abonnement aanvragen. Kijk dan op www.arrivee.nl/oosterpoort/ of bel met 
085-4877055 (kantoortijden). 
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