
Veelgestelde vragen over parkeren 

 

1) Waarom mag ik als student niet op het terrein van Avans parkeren? 

Overdag reserveren we de parkeerterreinen voor medewerkers. Zij kunnen tijdelijk 

weg zijn naar een afspraak waardoor het rustiger is op het parkeerterrein. Daar is 

echter geen ruimte voor auto’s van studenten. Vanaf 17.00 uur mogen deeltijd- en 

duale studenten wel op de Avansterreinen parkeren. 

 

Voor studenten is het daarom handiger om gebruik te maken van de OV-chipkaart. 

Avans is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  

 

2) Waar mag ik als student parkeren? 

Breda 

Kom je toch met de auto, dan kun je parkeren op openbare parkeerplekken in de 

omgeving. Vanaf september 2016 kun je gebruikmaken van de parkeergarage van 

het Amphia Ziekenhuis die bereikbaar is vanaf de Molengracht. Je kunt ook parkeren 

op een deel van het parkeerterrein bij BRESS en bij Sportcentrum De Scharen aan de 

Topaasstraat. 

 

Avans en de gemeente willen de overlast van geparkeerde auto’s van studenten voor 

omwonenden zoveel mogelijk beperken. Daarom stelt de gemeente Breda een 

beperkt aantal parkeervergunningen beschikbaar voor studenten van Avans. Met 

deze parkeervergunning kun je tegen een gereduceerd tarief parkeren in de 

Brabantlaan, de Hertog Hendriklaan en de Mgr. Van Hooydonkstraat. Je koopt zelf de 

vergunning bij de gemeente, zonder onze tussenkomst. Mail naar 

parkeerbedrijf@breda.nl om hem aan te vragen of om meer informatie te krijgen. 

Andere parkeerplaatsen op loopafstand van de Avansgebouwen in Breda zijn 

Chasséparking, Chasséveld en Vlaszak. 

 

‘s-Hertogenbosch 

In ’s-Hertogenbosch kun je parkeren op het Transferium Willemspoort. Je parkeert je 

auto voor een vast laag bedrag. Dat is inclusief de busrit met maximaal 4 personen 

richting het centrum. 

 

Tilburg 

In de omgeving van Avans is voldoende parkeergelegenheid langs de openbare weg.  

 

3) Wat kost parkeren op de alternatieve locaties? 

De uurtarieven variëren per locatie. Je vindt ze op avans.nl onder Studeren bij Avans.  

 

4) Vergoedt Avans mijn parkeerkosten? 

Nee. 

 

5) Als het rustig is op het terrein mag ik daar dan parkeren? 

Nee, zie vraag 1. 

 

6) Hoe ver liggen de alternatieve parkeerlocaties van Avans af?  

De afstanden tot de alternatieve parkeerlocaties variëren. Deze kun je vinden op 

avans.nl onder Studeren bij Avans.  

http://www.parkeren-denbosch.nl/transferium-willemspoort
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/locaties-en-faciliteiten
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/locaties-en-faciliteiten

