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Op basis van informatie van Buha heb ik onderstaande tabel gemaakt om de 
parkeerinkomsten op reguliere zondagen en op koopzondagen in de parkeergarages 
Amphion en Catharina in één oogopslag met elkaar te kunnen vergelijken. 
 
Op reguliere zondagen geldt het daltarief in de parkeergarages en op koopzondagen is 
het vrij parkeren tussen 10.00 uur en 18.00 uur. De parkeerinkomsten op de 
koopzondagen betreffen dus de uren buiten 10.00 uur en 18.00 uur. 
 
 
Tabel: Overzicht parkeerinkomsten op reguliere en koopzondagen in de parkeergarages 
Amphion en Catharina, 2019 
 

2019 Amphion Catharina 

Reguliere zondagen   

 Totaal € 22.041,20  € 4.314,60  

 Gemiddeld per zondag € 612,26  € 119,85  

   

Koopzondagen (excl. koopzondagen december) 
  

 Totaal € 3.877,80  € 735,40  

 Gemiddeld per zondag € 352,53  € 66,85  

 Verschil gemiddelde parkeerinkomsten 
reguliere zondag en koopzondag 

€ 259,73  € 53,00  

   

Koopzondagen (incl. koopzondagen december)   

 Totaal € 6.206,90  € 1.357,90  

 Gemiddeld per zondag € 387,93  €  84,87  

 Verschil gemiddelde parkeerinkomsten 
reguliere zondag en koopzondag 

€ 224,32  € 34,98  

   

 
De volgende conclusies zijn te trekken uit de tabel: 

 Per koopzondag komen zo’n €300 minder aan parkeerinkomsten binnen (€225 + €35 = 
€260 voor alle koopzondagen, excl. die in december c.q. €260 + € 53 = €313 voor alle 
koopzondagen, incl. die in december) 

 Omgerekend naar het totale jaar levert vrij parkeren op alle zondagen in de 
parkeergarages een derving van parkeerinkomsten op van 36 weken x €300 = €10.800 
(hierbij is gerekend met 36 weken, omdat in 2019 op 16 zondagen een koopzondag 
was en 52 weken – 16 weken = 36 weken). 

 
Overigens adviseert de afdeling Financieel beleid en ondersteuning om bij de berekening 
van de gederfde inkomsten uit te gaan van de gederfde inkomsten van de koopzondagen, 
exclusief de koopzondagen op december, vanwege het specifieke karakter van de 



 

 

decemberkoopzondagen. Dit zou een inkomstenderving betekenen van 36 x €313 = 
€11.268 als het vrij parkeren is in de parkeergarages op alle zondagen. 


