
Hos Wihlborgs er det vigtigt for os, at vores kunder 
har en let og bekvemt hverdag.

Wihlborgs
Parkeringsspørgsmål

Du vil klage over en kontrolafgift?

Hos Wihlborgs har vi indgået partnerskab med eksterne parkeringsselskaber, som hjæl-
per os med, at holde opsyn. Har du derfor fået en afgift, skal du kontrollere følgende:

Du ønsker at leje parkeringspladser?

Som udgangspunkt tilbyder Wihlborgs ikke udlejning af separate parkeringspladser. 
Vi giver kun tilladelse til leje af parkeringspladser i forbindelse med indgåelse af 
erhvervslejekontrakt.

Du ønsker at opsætning af elladerstander?

Ingen ejendomme er ens. Ønsker i opsætning af elladerstander skal i rette henvendel-
se til info@wihlborgs.dk. Bor i, i en multibruger ejendom kan der være lang behand-
lingstid, da der er mange virksomheder, som skal tages med i ‘loopet’. Det gælder alt 
fra placering af elladerstanderne, til elinstallationer i bygningen, afklaring af brandfor-
hold, til implementering af ‘god lader stil’ og betaling/afregning på brugerniveau og 
kontrakt/virksomhedsniveau.

•  Har du gyldig p-tilladelse?

•  Holder du gyldigt i den afmærket bås?

•  Har du husket at stille p-skiven korrekt?

•  Har du tjekket, om p-båsen er til gæster eller om den tilhører et reg. nr. eller virksomhed?

•  Husk at læse p-skiltet på parkeringspladsen. Wihlborgs kan ikke hjælpe med p-tilladelser på naboejendomme. 

•  Har du husket at orientere Wihlborgs/parkeringsselskabet omkring særlige tilladelser? Fx flyttebiler, 

 affaldsbiler eller håndværkerbiler. 

Har du modtaget en parkeringsafgift som du mener skal påklages, så skal du rette henvendelse til parke-  

ringsselskabet, som står mærket på afgiften. Wihlborgs kan IKKE annullere afgifter. 

Du vil hjælpe Wihlborgs til en bedre ‘parkeringsstil’?

Vi ønsker hele tiden at forbedre os, og vil meget gerne modtage ris og ros omkring 
vores parkeringsarealer. Har din virksomhed gode idéer til hvordan vi sammen kan få 
bedre parkeringsforhold, så kontakt os endelig ved at skrive til info@wihlborgs.dk. 
I emnefeltet skal anføres ”Parkeringsforslag – Adresse xx”. 


