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Aftale om p-licens mellem E/F Drejøgården og beboer 
GÆLDENDE FOR ÅR 2020 

 

 

Det er muligt for beboere i Drejøgården at købe en p-licens til parkering på parkeringsarealet på 

Drejøgården. En p-licens koster 150 kr. pr. måned, og giver ret til at parkere på parkeringsdækket, men 

garanterer ikke en parkeringsplads eller adgang til en specifik parkeringsplads. 

Følgende gælder for parkering og køber af licens: 

- Køber skal være beboer i ejendommen Drejøgården og skal kunne fremvise dokumentation for 

at vedkommende har bil f.eks. ved fremvisning af forsikringspolice eller registreringsattest. 

- En p-licens giver ret til at parkere på Drejøgårdens parkeringsareal i opmærkede båse. 

- En p-licens giver ikke ret til en bestemt plads eller til at parkere uden for opmærkede båse. 

- Kun biler med en totalvægt under 2.500 kg må anvende parkeringsordningen. Biler med en 

vægt over 2500 kg vil blive pålagt afgift fra Q-park uanset om der er købt p-licens. 

- P-licensen gælder for et kalenderår af gangen. 

- P-licensen købes for de resterende måneder i et år inkl. den påbegyndte måned. Det betyder et 

køb primo koster 1.800 kr. og et køb f.eks. i maj måned koster 1.200 kr. 

- P-licensen betales ved overførsel til Bankkonto reg.nr. 2216 konto 0712246251. HUSK at 

oplyse navn og adresse på overførselen. Kvittering for overførsel skal fremvises ved afhentning 

af licensen. Alternativ kan kvittering for overførsel + bevis afleveres i kontorets postkasse og 

p-licensen, vil blive lagt i beboerens postkasse. 

- Bortkommende eller mistede p-licenser skal anmeldes til viceværten. Anmeldte p-licenser er 

ikke gældende. 

- Ved refundering af anmeldte eller tilbageleverede licenser, refunderes antal hele måneder 

tilbage i kalenderåret.   

- Ved køb underskrives dette dokument, som dokumentation for forståelse af retningslinjerne. 

 

Overholdes ovenstående retningslinjer ikke, medfører dette en afgift fra Q-park. 

Ulovlige parkeringer kan anmeldes til Q-park på dette nr. 7023 7213. 

Evt. klager over udstedte afgifter rettes til Q-park på dette nr. 7025 7212. 

 

 

Underskrift: 

 

_____________________  _____________________   __________ 

Beboer    Opgang og lejligheds nr.  dato 
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