
This map shows the public transport stops in the city centre where you have  
to check in on the return trip to the P+R location. The stops are shown as 
white dots. Only these stops entitle you to the discount P+R parking rate.

P+R, voordelig en snel
www.amsterdam.nl/penr 
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Met openbaar vervoer (OV) naar het centrum Travel by public transport to the city centre
Op deze kaart ziet u op welke OV haltes in het centrum gebied u op de terugreis 
naar de P+R locatie, in moet checken. De haltes zijn aangegeven als witte bolletjes.  
Alléén deze haltes geven recht op het voordelige P+R parkeertarief. 

Neem de P+R folder mee!

Take a P+R leaflet with you!

•  Gebruik bij inrijden de inrit voor P+R. 
Neem de parkeerkaart uit en rijd door 
de slagboom.

Hoe reist u naar het centrum?
•  Loop direct door naar:
 • �tram�16 richting Centraal Station, of 
 • �tram�24 richting Centraal Station, of 
 •  metro�50�richting Gein en stap over 

op metro�51 richting Centraal Station. 
•  Gebruik uw eigen OV-chipkaart.
•  Of koop OV-kaarten tegen regulier 

tarief in GVB tram of metrostation.
•  Optioneel: koop eerst voordelige P+R 

GVB-kaartjes in de blauwe automaat.
	 -  Max. 5 personen naar het centrum 

en terug. 
	 -  Max. 1 uur reizen zowel heen als terug.
	 -  Alleen geldig bij GVB. 
	 -  Niet geldig in nachtbus en bussen 

van Connexxion.

Terugreizen naar P+R 
met openbaar vervoer
•  Zorg dat uw laatste check-in, in het 

P+R centrumgebied plaatsvindt.
•  Zorg ook dat een eventuele overstap 

in het P+R centrumgebied plaatsvindt: 
een overstap geldt als nieuwe check-in. 
Uitzondering zijn de metrohaltes op  
de kaart ( ). Op deze haltes moet u 
bij overstappen niet uit-en inchecken.

Afrekenen parkeren
•  Betaal binnen 1 uur na laatste 

check-uit op de P+R voor parkeren.
•  Afrekenen parkeren:
1 Parkeerkaart invoeren;
2 OV-kaart scannen;
3 Betalen.

Waar moet u nog meer 
op letten?
•  Parkeren max. 96 uur voor het 

P+R parkeertarief. Hierna betaalt u  
het reguliere parkeertarief: € 0,50 per 
9 minuten.

•  Reist u met de GVB-nachtbus? 
Koop dan een nachtbuskaartje in de 
bus, of gebruik uw OV-chipkaart met 
‘Nacht bus Saldo’. Check altijd in en uit. 

•  Reist u met Connexxion bus? Gebruik 
uw eigen OV-chipkaart.

•  Betalen van P+R GVB-kaarten en het 
P+R parkeertarief kan alleen met pin  
en creditcard.

•  Alle informatie en voorwaarden:
Zie de P+R folder of  
www.amsterdam.nl/penr 

•  Use the P+R entrance. Take your 
parking ticket and drive past the barrier.

How will you travel to  
the city centre?
•  Walk directly to:
 • �tram�16 toward Central Station, or
 • �tram�24 toward Central Station, or
 •  metro�50�toward Gein and transfer to  

metro�51 toward Centraal Station 
•  Use your own public transport chip card.
•   Or buy public transport tickets at the 

regular fare in the GVB tram or metro 
station.

•  Optional: first buy discounted P+R GVB 
tickets from the blue machine.

	 -  Max. 5 people to the city centre 
and back.

	 -  Max. 1 hour traveling both ways.
	 -  Only valid on GVB transport.
	 -  Not valid on night buses and 

Connexxion buses.

Travelling back to your P+R
by public transport
•  Make sure that your last check-in takes 

place in the P+R city centre zone.
•  Make sure that any transfers take place 

in the city centre zone:a transfer counts 
as a new check-in. The metro stops on 
the map ( ) are an exception. At these 
stops you should not check out and 
check in to transfer.

Paying your P+R parking fee
•  Pay the parking fee at the P+R within 

1 hour of your last check-out.
•  Paying your P+R parking fee:
1 Insert your parking ticket;
2 Scan your public transport chip card;
3 Pay the fee.

What else should you  
be aware of?
•  Park for up to 96 hours at the P+R 

parking rate. After that period you pay 
the regular parking rate: € 0.50 per 
9 minutes.

•  Travelling by GVB night bus?
Buy a night bus ticket on board, or use 
your public transport chip card if it has 
been activated for use on the night bus 
lines. Always check in and out.

•  Travelling by Connexxion bus? Use your 
own public transport chip card.

•  GVB P+R tickets and the P+R parking 
fee may only be paid with a debit (PIN) 
or credit card.

•  All information, including terms 
and conditions:
See the P+R leaflet or at  
www.amsterdam.nl/penr
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