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P+R, voordelig en snel
www.amsterdam.nl/penr
Openbaar vervoer haltes die
recht geven op P+R parkeertarief
P+R staat voor Parkeren en Reizen.
In Amsterdam betekent het dat bezoekers die
met de auto komen voordelig en snel aan de
rand van de stad parkeren en doorreizen naar
het centrum met het openbaar vervoer (OV).
Om in aanmerking te komen voor het voordelige
P+R parkeertarief moet uw laatste check-in op
de terugreis naar de P+R locatie plaatsvinden
op een OV-halte in het centrumgebied. Een
overstap geldt als nieuwe check-in. Uitzondering
zijn de metrohaltes die hiernaast op de kaart
staan aangegeven ( ). Op deze metrohaltes
moet u bij het overstappen van metro op metro
niet in- en uitchecken. Na uitchecken moet u
altijd binnen 1 uur het parkeertarief afrekenen!
Alle informatie en P+R voorwaarden,
kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/penr
Heeft u een vraag, bel: 14020.

Public transport stops that entitle
you to the discounted P+R rate
P+R is short for Park and Ride. In Amsterdam
this means that visitors who come to Amsterdam
by car can park their car further away from the
the city centre and can travel to the city centre
by public transport (PT).
To be eligible for the discounted P+R parking
rate, your final check-in (when travelling back to
your P+R location) must take place at a PT stop
in the city centre zone. A transfer counts as a
new check-in. The exceptions are those metro
stops shown on the adjoining map ( ). At these
metro stops, you should not check-in or checkout when transferring from one metro train to
another. You must always pay your parking fee
within one hour of checking out!

Halte: U heeft recht op het P+R tarief
Overstaphalte
Stop: You are entitled to the P+R rate
Transfer stop
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Full details and the P+R terms and conditions,
please see www.iamsterdam.com/parkandride
If you have a question, call us on 14020.

