Van en naar het station

Reizen met de trein is een duurzame, snelle en gemakkelijke manier van vervoer. Daarbij is het
een slim alternatief voor de auto, zéker als je tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel van en
naar het centrum of het oosten van Amsterdam wilt rijden. Je sluit niet aan in de file, maar
neemt de trein naar Amsterdam Centraal, Amsterdam Amstel of Amsterdam Muiderpoort en
reist vanaf daar voordelig verder met een OV-fiets, deelfiets of deelscooter. Of je stapt
natuurlijk over op ander openbaar vervoer, zoals de metro, de tram of de bus.
Woont u dicht bij het station, of komt u van ver? We zorgen graag dat iedereen onze stations
goed kan bereiken én gemakkelijk verder reist.
Met de auto: parkeren op een P+R terrein bij het station
Ook met de auto reist u tot vlakbij het station. Bij de meeste stations is er een gratis of een
betaald P+R-terrein. Als treinreiziger parkeert u uw auto voordelig op het P+R terrein. Het
tarief is afhankelijk van de locatie, maar ligt altijd tussen de
€ 0 en € 8 per dag. Betalen gaat eenvoudig met uw pinpas of
creditcard. De korting geldt wanneer u op dezelfde dag een
treinreis heeft gemaakt, waarbij u met uw OV-chipkaart heeft
in- en uitgecheckt. Bij het uitrijden houdt u eerst uw OVchipkaart voor de kaartlezer en uw korting wordt vanzelf
verrekend.
Verder reizen met de OV-fiets
Stap over op OV-fiets, de gemakkelijkste huurfiets! Een OV-fiets abonnement is gratis en
maakt standaard onderdeel uit van NS Flex. Een OV-fiets abonnement staat op een NSBusiness Card als uw werkgever daar toestemming voor geeft, en u kunt het abonnement ook
eenvoudig op uw persoonlijke OV-chipkaart zetten. Heeft u nog geen persoonlijke OVchipkaart, dan kunt u deze bestellen via ov-chipkaart.nl. Het is wel noodzakelijk dat u eerst
online een OV-fietsabonnement afsluit voordat u een fiets kunt huren. Op 1 abonnement kunt
u 2 fietsen huren.
Zo werkt OV-fiets:
• Abonnement is gratis, excl. € 0,01 jaarlijkse kosten ter verificatie van
uw persoons- en betaalgegevens.
• Gebruikerskosten per OV-fiets: € 3,95 per OV-fietsrit tot 24 uur.
• Tot wel 72 uur achtereen te gebruiken.
• U betaalt achteraf via automatische incasso.
• Een comfortabele fiets.
• Huurlocaties bij de meeste stations, bus- of metrohaltes, P+R-terreinen en in stadscentra.
Met de fiets
De meeste grote en middelgrote stations hebben fietskluizen, bewaakte fietsen-stallingen of
zelfservice fietsenstallingen om uw fiets veilig te stallen. Op 57 stations kan dit zelfs elke eerste
24 uur gratis. Op onze website leest u meer over het type stalling dat op uw station aanwezig
is, informatie over de prijs en alle overige informatie over fietsen stallen op het station.
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Kijk op amsterdamb

met slimme reisalternatieven
De Piet Heintunnel wordt gerenoveerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Samen met verschillende partners bieden we reisalternatieven om verkeershinder te beperken.

