
Side 1 af 4   
 

DinParkering A/S  DinParkering.dk 
Automatikvej 1  booking@dinparkering.dk 
2860 Søborg  CVR nr. 34 73 41 35 

Information om udlejning af parkeringspladser gennem 
Københavns Universitet Sønder Campus og DinParkering! 
 
Kære Beboere i Universitetskvarteret.  
 
Københavns Universitet Sønder Campus forsætter med at udleje nogle pladser i aftentimerne 
samt weekenden. Dette tilbud gælder kun for beboere bosiddende i universitetskvarteret, under 
grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter. Denne gang vil periode løbe fra d. 1. oktober 
2018 og frem til d. 1. januar 2020. Ydermere vil det nu være muligt at parkerer sit køretøj på 
parkeringsarealerne betegnet plads A, som ligger ud til Øresunds blvd. Ved Islands Brygge 
metrostation, samt plads C og D, som er beliggende ved Mikado house.  
De nævnte parkeringsarealer er markeret med gul farve på kortet. 
 
 

 
 
 
Københavns Universitet Sønder Campus forbeholder sig retten til at inddrage området og opsige 
lejeaftalen med 30 dages varsel på samme vilkår som tidligere. Herudover er tidsrummet for 
parkering fra mandag til fredag fra kl. 16.00 til 08.00 samt hele døgnet rundt i weekender og på 
helligdage.  
 
Alt kommunikation samt administration af lejeaftaler, forestås af Dinparkering A/S. Ønsker man at 
rette spørgsmål angående leje af parkeringsplads, betaling, vilkår etc. Skal dette ske til 
kontakt@dinparkering.dk 
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Følgende parkeringsrestriktioner gør sig gældende:  

 Der er afsat 150 parkeringsbåse efter først til mølle princippet. 

 Udlejning sker man-fre i tidsrummet kl. 16.00 – 08.00 samt hele døgnet rundt i weekender 
og på helligdage i perioden 1. oktober 2018 til 1. januar 2020.  

 Parkering er derfor IKKE gældende man-fre mellem kl. 08.00 – 16.00 i hele perioden. 

 Prisen er kr. 350 pr. påbegyndt måned.  

 Derudover er der et administrationsgebyr på kr. 250 pr. periode bestilling. dette inkluderer 
et permanent tilladelseskort, som skal placeres synligt i køretøjets forrude.  

 DinParkering producerer og fremsender de permanente tilladelseskort med køretøjets 
registreringsnummer samt start- og slutdato for lejeperioden til lejerne. 

 Såfremt Sønder Campus må inddrage kapaciteten, har DinParkering mulighed for at give et 
opsigelsesvarsel på 30 dage, hvorefter lejerne vil blive tilbagebetalt de endnu ikke 
påbegyndtes måneders betaling i lejeperioden.  

 Såfremt tilladelseskortet bortkommer eller ønskes et nyt permanent tilladelseskort, koster 
generhvervelsen kr. 250 for dette. 

 Tilmelding skal ske til booking@dinparkering.dk hvor bilag 1 udfyldes og indsendes 
sammen med et billede af den øverste del af registreringsattesten på køretøjet, hvoraf 
køretøjets registreringsnummer samt ejerens navn og adresse fremgår. (dæk del I nummer 
til). I tilfælde hvor beboeren er bruger af en bil, men ikke ejer den. Udfyldes vedhæftede 
Tro og Love erklæring, som indsendes til ovenstående e-mail adresse sammen med et 
billede af beboerens sygesikringskort (dæk cpr nummer til).  

 Alle indkomne e-mails slettes fra Dinparkering A/S systemer senest 24 måneder efter 
lejeperiodes ophør. 

 
Tilmelding til denne ordning foretages til mailen: booking@dinparkering.dk. 
Betaling vil ske direkte til DinParkerings indbetalingskonto, som I vil blive oplyst ved tilmelding.  
 
Med venlig hilsen  

 
Dennis Balswel 
Account manager  
September måned 2018  
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Bilag 1 

Bestilling af et permanent tilladelseskort: Max. to køretøjer pr. husstand. 
(Skriv venligst med læsbare blokbogstaver!) 
 

Registreringsnummer: ____________________________________________________ .  

 

For- og efternavn(e): ____________________________________________________ .  

 

Adresse, postnr. og by: ____________________________________________________ .  

 

Tlf. nr. / Mobil nr.: ___________________________________________________ .  

 

E-mail: ___________________________________________________ . 

 
 

 

************************************************ 

Tilmelding foregår ved direkte kontakt  

til DinParkering pr. mail:  

booking@dinparkering.dk 

************************************************ 
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Tro & Love Erklæring 
Vedrørende anvendelse af parkering for tilladelse givet til et køretøj, fx erhvervsbil, delebil eller 

lejet bil, hvor ejeren ikke er bosiddende i universitetskvarteret, under grundejerforeningen Ørestad 

Universitetskvarter. Dette er ikke gældende til gæster men for beboere med fast bopæl i 

foreningen. (Skal udfyldes med blokbogstaver). 

 

Køretøjets ejer:  ___________________________________________ 

Registreringsnummer: ___________________________________________ 

Dispensation gives, fordi: ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

 Hermed underskriver jeg en tro og love erklæring på, at jeg har råderetten til dette køretøj i 

forbindelse med aftenparkering Københavns universitet Sønder Campus plads A, C og D.  

 Kopi af sygesikringskort (dæk cpr nummer til) på beboer indsendes sammen med Tro & Love Erklæring. 

 Mine oplysninger er følgende:  

 

Beboerens navn:  ___________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 

Post nr. og By: ___________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ 

 

Jeg underskriver hermed følgende Tro & Love Erklæringen gældende fra dags dato: 

 

_______________ ___________________________________________ 

Dato: Underskrift:  

  

 

 


