Fleet Facilities
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Demontabele
parkeergarage
De demontabele parkeergarage is te verplaatsen en daarom ideaal in te zetten
als tijdelijke parkeeroplossing: duurzaam en financieel aantrekkelijk. De garage
kan op verzoek geheel turn key geleverd worden met toegangstechniek,
led-verlichting en bebording in huisstijl. De hellingbaan kan aan beide kanten
van het gebouw gesitueerd worden op verzoek. De gehele bouwstructuur bestaat
uit staalconstructie met prefab betonnen TT-liggers als vloeren. De garage kan
in zijn geheel; 498 plekken in vier lagen, danwel twee garages van elk 294 plekken
in twee lagen geleverd worden. Neem contact met ons op voor de prijs en
mogelijkheden.

WWW.FLEETFACILITIES.COM

TE KOOP | TE HUUR
Direct beschikbaar
Optioneel volledig
energieneutraal door
zonnepanelen

CONTACT
Paul Bloemen
T +31 (0)6 52 07 79 21
paul@fleetfacilities.com

FLEET PARKING

Fleet Facilities
We gaan graag
met u in overleg over
de afmeting die voor
u passend is.

Fleet Parking kan zowel de verplaatsing, investering alsook de
exploitatie van de parkeergarage volledig uit handen nemen.
Parkeerplaatsen

498 (incl BG)

		

Bij één garage		

		

588 (incl BG)

		

Bij twee garages

		

294 per garage

		

BG 98

ENERGIENEUTRALE PARKEERFACILITEIT

		

1e verd. 98

		

2 verd. 98

Lift

Optioneel

Verdiepingen

4 (bij één garage)

		

2 (bij twee garages)

 ptionele zonnepanelen zorgen ervoor dat de parkeergarage
O
zelfvoorzienend is en de overcapaciteit kan worden teruggeleverd
aan het net. Door elektrische laadstations te plaatsen kan
de opgewekte elektricitiet hier ook voor worden ingezet.
De zonnepanelen kunnen hiervoor boven de auto’s geplaatst
worden, zodat de bovenste verdieping vrij blijft voor parkeren.

BVO

11.200m2

e

Nodig voor plaatsing 1/2 hectare
Hoogte

11,4 meter

FLEET CHARGING
Indien gewenst plaatst Fleet Facilities laadpalen voor elektrische
auto’s in de parkeergarage: dit kan op basis van lease of koop.

GEVELMOGELIJKHEDEN
Met de optionele gevelbekleding krijgt de parkeergarage
eenvoudig de gewenste uitstraling.

FLEET PARKING
Hambakenwetering 8b
5231 DC ‘s-Hertogenbosch

T +31 (0)73 547 42 32
info@fleetfacilities.com
www.fleetfacilities.com

DISCLAIMER
Alle informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. De informatie weergegeven in onderhavige factsheet is een
momentopname (01-06-2021) en geeft de globale beschrijving van het project,
hetgeen derhalve aan wijziging(en) onderhevig kan zijn. Fleet Facilities heeft
haar uiterste best gedaan om de informatie zo zorgvuldig als mogelijk weer te
geven, doch kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de
juistheid en compleetheid van de informatie.

FLEET PARKING

Fleet Facilities
We gaan graag
met u in overleg over
de afmeting die voor
u passend is.

Fleet Parking kan zowel de verplaatsing, investering alsook de
exploitatie van de parkeergarage volledig uit handen nemen.
Parkeerplaatsen

294 (incl BG)

		

BG 98

		

1e verd. 98

		

2e verd. 98

Lift

Optioneel

Verdiepingen

2

ENERGIENEUTRALE PARKEERFACILITEIT

BVO

6.750 m2

 ptionele zonnepanelen zorgen ervoor dat de parkeergarage
O
zelfvoorzienend is en de overcapaciteit kan worden teruggeleverd
aan het net. Door elektrische laadstations te plaatsen kan
de opgewekte elektricitiet hier ook voor worden ingezet.
De zonnepanelen kunnen hiervoor boven de auto’s geplaatst
worden, zodat de bovenste verdieping vrij blijft voor parkeren.

Nodig voor plaatsing 1/2 hectare
Hoogte

7 meter

FLEET CHARGING
Indien gewenst plaatst Fleet Facilities laadpalen voor elektrische
auto’s in de parkeergarage: dit kan op basis van lease of koop.

GEVELMOGELIJKHEDEN
Met de optionele gevelbekleding krijgt de parkeergarage
eenvoudig de gewenste uitstraling.

FLEET PARKING
Hambakenwetering 8b
5231 DC ‘s-Hertogenbosch

T +31 (0)73 547 42 32
info@fleetfacilities.com
www.fleetfacilities.com

DISCLAIMER
Alle informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. De informatie weergegeven in onderhavige factsheet is een
momentopname (01-06-2021) en geeft de globale beschrijving van het project,
hetgeen derhalve aan wijziging(en) onderhevig kan zijn. Fleet Facilities heeft
haar uiterste best gedaan om de informatie zo zorgvuldig als mogelijk weer te
geven, doch kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de
juistheid en compleetheid van de informatie.

