Tarieven

Op deze kaart ziet u de
openbaar vervoer haltes (OV)
in het centrumgebied. U kunt
uw terugreis naar uw P+R
locatie op elk van deze haltes
starten. De haltes zijn
aangegeven als witte bolletjes.

NL

P+R

N.B. maak geen overstap
buiten dit gebied. Alléén deze
haltes geven recht op het
voordelige P+R parkeertarief.

Parkeren

Reizen

€1

Regulier tarief openbaar vervoer
met OV-chipkaart, treinkaart,
GVB-kaart.

Inrijden op werkdagen
na 10.00 uur
weekend en feestdagen
€ 1 per 24 uur.
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Gebruik bij het inrijden niet uw creditcard.

€8
Inrijden op werkdagen
voor 10.00 uur € 8 eerste 24 uur,
daarna € 1 per 24 uur.

P+R Centrumgebied

Openbaar vervoerbewijs (OV-chipkaart)
Regulier vervoerbewijs:
Voor uw reis met het openbaar vervoer kunt u alle reguliere
vervoersbewijzen voorzien van een OV-chip gebruiken die
al in uw bezit zijn. U kunt hiermee direct doorlopen naar
het openbaar vervoer!

P+R GVB-kaarten te koop
op locatie. Alleen voor vervoer
met bus, tram en metro van GVB
naar het centrum en terug.
1 persoon:
2 personen:
3 personen:
4 personen:
5 personen:

Bij de ingang van de P+R
Gebruik indien aanwezig de speciale inrit of drukknop.
U krijgt een parkeerkaart of uw kenteken wordt geregistreerd,
de slagboom gaat open.
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www.amsterdam.nl/penr

Hoe werkt P+R?

P+R GVB-kaarten:
Deze retourkaart is alleen geldig in bus, tram en metro van
GVB. U kunt voor maximaal 5 personen voordelige P+R
GVB-kaarten kopen bij de blauwe automaat op de P+R.
Met deze kaart kunt u naar het centrum en weer terug reizen.

€5
€5
€ 5,90
€ 6,80
€ 7,70

Voor meer informatie, zie achterkant.

Genoemde bedragen zijn totaalprijzen.
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Reis met het openbaar vervoer van de P+R naar het centrum
Check in en uit. Dit doet u door uw vervoersbewijs te
scannen in de bus of tram of bij de poortjes, herkenbaar
aan het roze logo (
).
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Op uw terugreis naar de P+R moet uw laatste check-in,
in het centrumgebied zijn.
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Gebruik uw parkeerkaart om de slagboom bij de P+R uitgang te
openen. Als u op kenteken heeft afgerekend, opent de slagboom
automatisch.
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Afrekenen parkeren
Voer eerst uw parkeerkaart (bij RAI kenteken) in en houd daarna
uw OV-kaart voor de aangewezen plaats op de automaat (
).
De automaat controleert of uw laatste check-in in het centrumgebied
was. En of u binnen 1 uur na uitchecken afrekent voor het parkeren.
Alleen dan heeft u recht op het voordelige parkeertarief. Volg de
uitleg op de automaat om af te rekenen (betalen kan alleen met pin
of creditcard).
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Vergeet niet uit te checken en daarna binnen 1 uur
af te rekenen.
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Met openbaar vervoer van het centrum naar de P+R
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De Boelelaan/VU
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Station Duivendrecht

Halte openbaar vervoer:
u heeft recht op het P+R tarief

Overstaphalte van metro op metro
(niet in- en uitchecken)

50- 54

Station Amsterdam
Bijlmer ArenA

Lees ook
de achterkant
voor meer
informatie

Met P+R parkeert u aan de rand van
de stad en reist u met het openbaar
vervoer (OV) naar het centrum
gebied. U betaalt apart uw OV van
en naar het centrumgebied. U
betaalt achteraf uw parkeertarief.
Bij gebruik van P+R moet u o.a. op
het volgende letten:
>Binnenrijden P+R: gebruik
indien aanwezig de speciale
inrit of drukknop voor P+R.
>Terugreis met openbaar
vervoer naar P+R: laatste
check-in, in het centrum
gebied.
>Betaal op de P+R locatie voor
het parkeren. Doe dit binnen
het uur na de laatste check-uit
bij het openbaar vervoer.
>Afrekenen parkeren: eerst
parkeerkaart of kenteken
invoeren, dan OV-kaart
scannen en daarna betalen.

Overige informatie
Wat is P+R?

Reizen met het openbaar vervoer

P+R staat voor Parkeren en Reizen. In Amsterdam betekent dit dat u uw
auto voordelig en snel aan de rand van de stad parkeert (P) en met het
openbaar vervoer (OV) naar het centrumgebied reist (R). Na een bezoek
aan het centrumgebied reist u met het OV terug naar de P+R.
Parkeerkosten en parkeerduur
Parkeerkosten betaalt u achteraf.
Het kost € 1 per 24 uur behalve
op werkdagen voor 10.00 uur.
Dan kost parkeren € 8 voor de
eerste 24 uur.

Parkeerduur voor het voordelige
P+R parkeertarief?
Op de meeste P+R locaties kunt
u maximaal 96 uur parkeren voor het
voordelige P+R parkeertarief.
Daarna geldt het reguliere
parkeertarief per dag of per uur van
de betreffende P+R locatie (zie info
P+R locaties en openingstijden).

Wat moet u doen?
• Parkeer op één van de in deze
folder genoemde P+R
parkeerlocaties.
• Gebruik indien aanwezig de
speciale inrit of drukknop voor
P+R.
• Reis met het openbaar vervoer
naar het centrumgebied van
de stad en reis ook met het
openbaar vervoer terug naar
de P+R locatie.
• Vergeet niet in en uit te checken.
Dit doet u door uw vervoersbewijs in de bus of tram of bij de
poortjes (
) te scannen bij het
in- en uitstappen.
• Zorg er bij de terugreis naar de
P+R voor dat uw laatste check-in
plaatsvindt op een openbaar
vervoerhalte in het centrum
gebied. De haltes waar u moet
inchecken op de terugreis naar
de P+R staan met witte bolletjes
aangegeven op de kaart op de
voorkant. Deze haltes hebben
een directe verbinding naar een
P+R locatie.
• Reken het parkeertarief binnen
één uur na uw laatste check-uit af
bij de parkeerautomaat.
• U rekent het P+R tarief af door
eerst de parkeerkaart aan te
bieden of kenteken in te voeren,
dan uw vervoersbewijs voor de
scanner te houden en tot slot het
tarief af te rekenen met pinpas of
creditcard.

Let ook op het volgende bij uw
terugreis van het centrumgebied
naar de P+R
• Check bij overstappen altijd eerst
uit en dan weer in. Stap niet over
buiten het centrum.
• Een overstap geldt als een nieuwe
check-in. Uitzondering zijn de
metrohaltes. Op de metrohaltes
moet u niet in- en uitchecken bij
het overstappen van metro naar
metro. Op de kaart aan de
voorkant ziet u de overstaphaltes
van de metro.
• Zorg ervoor dat een eventuele
overstap in het centrumgebied
plaatsvindt. Anders vervalt uw
recht op het gunstige P+R tarief.
• Reist u met ander vervoer dan het
OV terug naar de P+R, zoals de
fiets, taxi of lopend, dan komt u
niet in aanmerking voor het
voordelige P+R parkeertarief.
Voldoet u niet aan de voorwaarden
dan betaalt u het uurtarief voor
parkeren van de desbetreffende
parkeerlocatie in plaats van het
voordelige P+R parkeertarief.

U kunt met bus, tram, metro of trein verder reizen naar het centrumgebied en voor het voordelige parkeertarief in aanmerking komen.
Regulier openbaar vervoer tarief:
U kunt gebruikmaken van alle
openbaar vervoersbewijzen met
uitzondering van buskaartjes die
te koop zijn in de Connexxion
bussen. Reist u met Connexxion
verder, maak dan gebruik van uw
eigen OV-chipkaart. Reist u met de
trein gebruik dan uw OV-chipkaart
of treinkaartje dat te koop is op
het station.
Reizen met P+R GVB-kaarten:
Hiermee reist u alleen in bus, tram
en metro van GVB (Gemeentelijk
Vervoersbedrijf). U kunt tot 1 uur na
inrijden voor maximaal 5 personen
voordelige P+R GVB-kaarten kopen
bij de blauwe automaat op de P+R
locatie. Eén kaartje per persoon. Het
is een retourkaart voor naar het
centrum en weer terug. Betalen kan
alleen met pin en creditcard
(MasterCard en Visa). Heeft u meer
kaartjes nodig, koop dan extra
kaartjes tegen het reguliere tarief in
GVB-bus, tram, automaten op alle
metrostations en GVB loketten op
de stations. Of gebruik uw OVchipkaart. Ook met de reguliere
vervoersbewijzen van GVB komt
u in aanmerking voor het P+R
parkeertarief.
Met de P+R GVB kaart kunt u vanaf
uw check-in 1 uur met het OV reizen.

Binnen dat uur kunt u overstappen.
Als het eerste uur verstreken is en u
stapt over, dan gaat automatisch het
tweede uur (bestemd voor de
terugreis) in. U zult in dat geval een
andere OV-kaart moeten gebruiken
(kopen).
Tussen de heen- en terugreis mag
maximaal 4 dagen zitten. Kinderen
tot 4 jaar reizen gratis.
Reist u met een P+R GVB-kaart?
Bij controle in het openbaar vervoer
moet u ook uw parkeerkaart tonen.
Bij P+R RAI krijgt u geen
parkeerkaart; toon uw kwitantie
van de P+R GVB-kaart(en) samen
met uw P+R GVB-kaart(en).
Bewaar deze dus goed!
Reizen met GVB-nachtbus:
GVB bussen, trams en metro’s rijden
vanaf 06.00 tot circa 00.30 uur
’s nachts. ’s Nachts rijden er
nachtbussen. Ook met de GVBnachtbus heeft u recht op het
voordelige P+R parkeertarief.
U kunt met de nachtbus reizen met
het saldo op uw eigen OV-chipkaart
of met een nachtbuskaart die te
koop is bij de chauffeur. De P+R
GVB-kaart is niet geldig in de
nachtbus.
Meer informatie: www.gvb.nl

Betalen - Evenementen
Betalen
U kunt de P+R GVB-kaarten en
parkeerkosten alleen met pin en
creditcard (MasterCard, Visa)
afrekenen bij de betaalautomaten
op locatie.

Evenementen
Bij evenementen wordt soms geen
P+R aangeboden. Op de site
www.amsterdam.nl/penr vindt u de
data van de P+R locaties die
gesloten zijn bij evenementen.

P+R Sloterdijk
Piarcoplein 1
1043 DW Amsterdam
S102 = afrit 2
Open: 24/7
Regulier parkeertarief:
€ 1,40 per uur
1

P+R Bos en Lommer
Leeuwendalerweg 23B
1055 JE Amsterdam
S104 = afrit 4
Open: 24/7
Regulier parkeertarief:
€ 1 per 20 min.
2

P+R Olympisch Stadion
Laan der Hesperiden tegenover
nummer 66
1076 DE Amsterdam
S108 = afrit 8
Open: 24/7
Regulier parkeertarief:
€ 0,50 per 9 min.
3

P+R VUmc (weekend)
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
S108 = afrit 8
Open: inrijden: 7 - 22 uur
uitrijden: 24/7
Geldigheid P+R parkeertarief
alleen tussen vr 18 uur - ma 04 uur
Regulier parkeertarief:
€ 1 per 17 min.
4

>De in deze folder genoemde
tarieven zijn onder voorbehoud
van wijzigingen.

Tips
•K
 ijk op www.amsterdam.nl/penr
of op de borden langs de snelweg
of een P+R vol, vrij of gesloten is.

Heeft u vragen of klachten over
het openbaar vervoer van GVB
of de P+R GVB-kaart? Kijk dan op:
www.gvb.nl

P+R RAI
Europaplein 24
1078 GZ Amsterdam
S109 = afrit 9
Open: inrijden: 7 - 24 uur
uitrijden: 24/7
(Gesloten tijdens evenementen)
Geldigheid P+R parkeertarief:
max. 1 x 24 uur, daarna geldt
het dagtarief
5

P+R ArenA (P1)
Burg. Stramanweg 130
1101 EP Amsterdam
A2 afrit Ouderkerk = afrit 1
Open: 24/7
(Gesloten tijdens evenementen)
Regulier parkeertarief:
€ 1 per 24 min.,
daarna € 1 per 25 min.
6

P+R Zeeburg I en II
Zuiderzeeweg 46a
1095 KJ Amsterdam
S114 = afrit 14
Open: 24/7
Regulier parkeertarief:
€ 2,40 per uur
7

P+R Noord
Nieuwe Leeuwarderweg 25
S116 = afrit 16
(Het P+R terrein is alleen bereikbaar
tijdens de dienstregeling van metro
52. Kijk op www.gvb.nl)
Regulier parkeertarief:
€ 1,30 per uur
8

Zo voordelig
en snel is P+R!

• Is het druk bij de automaat voor
P+R GVB-kaarten? U kunt ook
reizen met uw OV-chipkaart of OVkaarten tegen het reguliere tarief.
•V
 erblijft u in een hotel buiten
het P+R centrumgebied? Dan
is P+R mogelijk geen goede
optie voor u.

Vragen / klachten
Iets misgegaan?
Heeft u vragen of klachten over
P+R parkeren? Kijk dan op:
www.amsterdam.nl/penr

P+R locaties en openingstijden

Meer informatie?
www.amsterdam.nl/penr
14 020
Kijk voor alle informatie en voorwaarden op
www.amsterdam.nl/penr.
Deze folder is een uitgave van de gemeente Amsterdam,
juli 2018.

