
Adres 
Sliffertsestraat 304, Eindhoven
(ter hoogte van A2/Noord Brabantlaan, afrit 31 Veldhoven)

Openingstijden 
Zeven dagen per week, 24 uur per dag

Parkeertarief 
Eerste 15 minuten gratis 
Tot 60 minuten e 1,50
Dagtarief (vanaf 60 minuten)*) e 3,00

Bustarief**)

Retour per persoon (maximaal 5 personen) e 0,50 

*) Het dagtarief geldt uitsluitend voor de eerste 24 uur parkeren.  
Vanaf de tweede dag zijn de kosten e 5,00 per dag. 

**) Het bustarief is een speciaal tarief en uitsluitend geldig naar  
het stadscentrum (retour) voor de buslijnen 401, 402 en 18.

Parkeer voor 3 euro  
per dag
Reis voor 0,50 euro  
per persoon naar  
stadscentrum (retour) 

P+R Meerhoven: 
snel én voordelig naar 

centrum van Eindhoven!

10 Min.

informatie
www.eindhoven.nl/PRmeerhoven
Hulp nodig?
Bel 040-244 89 77

Parkeren

Druk op de knop bij de slagboom

U ontvangt een parkeerkaart
Hierop staat uw kenteken en de datum van uitgifte  
en het tijdstip van inrijden.

 neem de kaart uit en de slagboom opent

Parkeer uw auto

Bewaar uw parkeerkaart zorgvuldig!  
U heeft deze nodig om bij terugkeer te betalen.

Parkeerticket verloren?
Bel 040-244 89 77. U ontvangt nadere instructies.

Reizen naar centrum

Ga naar de betaalautomaat bij de P+R Kiosk en  
druk op ‘buskaart’ op het scherm

Voer het aantal reizigers in (maximaal 5 personen) 

Betaal met pin, chip of creditcard 

U ontvangt de buskaart  
Hierop staat het aantal personen dat recht heeft  
om met deze kaart te reizen.

Loop naar de bushalte aan de overzijde van  
de P+R Kiosk 

De buskaart is uitsluitend geldig in combinatie met de 
parkeerkaart. De buschauffeur vraagt u beide kaarten te 
tonen. De buskaart is alleen geldig naar het stadscentrum 
(retour) voor de buslijnen 401, 402 en 18.

Uitrijden

Ga naar de betaalautomaat bij de P+R Kiosk en 
voer de parkeerkaart in 

Betaal het tarief en neem de parkeerkaart uit
U heeft 15 minuten om uit te rijden*). 

Rijd naar de uitgang  

De slagboom opent vanzelf
Opent de slagboom niet vanzelf, voer dan uw 
parkeerkaart in en de slagboom gaat open.

*)  Uitrijdtijd overschreden?  
Ga naar de betaalautomaat en voer uw parkeerkaart 
opnieuw in. Betaal het tarief en neem de parkeerkaart 
uit. U kunt nu uitrijden.
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P+R Kiosk in P+R Meerhoven 
De P+R Kiosk is het service- en ontmoetingspunt van 
P+R Meerhoven. Er zijn: 
• diverse broodjes en pistolets, uitsmijters, hamburgers, 

softijs, diverse snacks, koffi e, thee en frisdrank
• kranten, tijdschriften en tabakswaren verkrijgbaar
• vergader- en telewerkfaciliteiten (zitplaatsen, tafels 

en gratis WiFi) 
• dames- en herentoiletten en een invalidentoilet 

U bent iedere dag van harte welkom van 7.00 – 19.00 uur!

www.eindhoven.nl/PRmeerhoven

oadbus.nl of 0547-284440
Voor dagtochten en busverhuur

oad.nl/busreizen of 0900-8482 
Voor meerdaagse busexcursie- 

en rondreizen (0,15 p.m.)

Ardèchelaan 23
Eindhoven

040-2412023

www.artdecuisine.nl

(advertentie)(advertentie)(advertentie) (advertentie)


