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We bekeken de parkeermoge-
lijkheden en de prijzen bij de 
Nederlandse luchthavens voor 

3 en 15 dagen. De parkeerterreinen van 
de luchthavens zelf  blijken niet altijd 
duurder te zijn dan de alternatieven.

Park, fl y en sleep?
Naast de parkeerterreinen van de lucht-
haven zijn er bij Schiphol en Eindhoven 
nogal wat alternatieve parkeeraanbie-
ders. Voor je een keuze maakt uit de mo-
gelijkheden, moet je bedenken of  je op 
loopafstand wilt parkeren of  dat een 
stukje met de shuttlebus ook goed is. 
Bij sommige aanbieders kun je tegen 
 extra betaling overdekt of  binnen par-
keren, en de auto laten wassen. 
Valet parking is helemaal comfortabel: je 
rijdt naar de terminal, overhandigt de 
sleutel aan een medewerker die de auto 
naar een parkeerplaats brengt en hem 
na de vakantie weer voorrijdt. 
En het kan nog relaxter door de nacht 
voor (of  na) de vlucht te overnachten in 
een nabijgelegen hotel met een ‘park-
sleep-fl y’-arrangement. Dat is een  over  -
nachting inclusief  parkeren voor de 

Nederlandse luchthavens

Vakantieadres 
voor de auto
Als je vlucht in alle vroegte vertrekt, is het handig om met de auto 

naar de luchthaven te gaan. Maar waar laat je die vervolgens? En 

klopt het dat de prijsverschillen voor parkeren erg groot zijn? 

Tekst: Else Meijer en Ferry Ploeg

duur van de vakantie. Shuttlebusjes van 
het hotel brengen je naar de luchthaven. 
Wel zijn de tijden waarop de busjes rij-
den soms beperkt. Het parkeren kost bij 
zo’n arrangement €25 à €30 extra. 
Je kunt er ook voor kiezen om in een 
 nabijgelegen dorp of  wijk gratis te par-
keren en met het openbaar vervoer ver-
der te gaan. Je bent dan wel afhankelijk 
van bus- of  treintijden en er is niemand 
die de auto in de gaten houdt. 
Op bijvoorbeeld www.prettigparkeren.nl 
staat waar parkeren gratis is. 

Parkeren en verhuren 
Parkfl yrent parkeert de auto en probeert hem te verhuren. Wordt er 
geen huurder gevonden, dan is parkeren gratis en krijgt de eigenaar de 
auto gewassen terug. Het bedrijf zoekt en controleert de huurders. Je 
weet voor vertrek niet óf en aan wie de auto wordt verhuurd. Parkfl yrent 
sluit een verhuurverzekering af. De huurder moet minstens 50 km op 
een dag rijden, wil je er wat aan verdienen; voor elke 10 km daarboven 
krijg je €1. Het werkt als volgt: je rijdt naar Parkfl yrent, registreert samen 
de kilometerstand, hoeveelheid benzine en schade en je wordt in de 
 eigen auto naar de terminal  gebracht. Bij terugkomst gebeurt het om-
gekeerde. Bij Parkfl yrent geldt een minimale periode van vijf dagen.

parkeren

De parkeermogelijkheden bij luchtha-
vens hebben de reputatie veel duurder te 
zijn dan die van alternatieve aanbieders. 
Maar dat valt mee. De richtprijzen van 
alternatieve terreinen zijn (voor ‘shuttle-
parkeren’) vergelijkbaar met die van 
Schiphol zelf. In Eindhoven liggen ze 
vaak zelfs hoger. 
Bij Groningen en  Maastricht zijn de 
 alternatieve aanbieders goedkoper, maar 
dan moet je met een shuttlebus naar de 
terminal en kun je niet lopend. 
Valetparking op Schiphol is bij de alter-

»
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natieve aanbieders wél veel goedkoper, 
Bij alle parkeeropties is het prijsverschil 
tussen de alternatieven vaak groot. Maar 
let op, want goedkoop is soms duurkoop. 
Enkele  alternatieve aanbieders komen 
met regelmaat negatief  in het nieuws. 
Ze houden zich bijvoorbeeld niet aan de 
 afspraak om je op tijd op te halen bij 
 terugkomst. Gebruikers van Groupon- 
kortingacties klagen hier regelmatig 
over. Of  er is in de tussentijd met de auto 
gereden, met als  gevolg een (bijna) lege 
tank, of  een boete voor verkeerd parke-
ren of  te hard rijden.
Sommige alternatieve bedrijven wekken 

met hun naam de indruk dat zij de 
 ‘offi ciële’ parkeeraanbieder van de lucht-
haven zijn. Googelen op ‘parkeren’ en 
‘luchthaven’ leidt al snel naar zulke 
 partijen. 
Wie zeker wil weten dat hij op de website 
van de offi ciële luchthavenparking te-
rechtkomt, gaat eerst naar de site van de 
luchthaven en zoekt dan naar ‘parkeren’.

Wees alert
Een betrouwbare alternatieve parkeer-
aanbieder vinden is best lastig door 
het grote aanbod, en omdat ze van 
naam  wisselen zodra ze negatieve 

 aandacht krijgen in de media. 
Is er weinig prijsverschil met de eigen 
parkeerterreinen van de luchthaven, 
kies dan liever voor een ‘offi cieel’ ter-
rein. Zoek anders van tevoren op inter-
net of  er negatieve ervaringen met een 
aanbieder zijn, bijvoorbeeld op onze site 
klachtenkompas.nl. 
Lees ook de voorwaarden: wordt er iets 
gezegd over schade of  brandstofver-
bruik? Maak voordat je de auto afgeeft 
een foto van de kilometerstand, loop 
 samen de auto na op schade en leg deze 
vast. En vraag waar de auto wordt 
 geparkeerd.
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SCHIPHOL-AMSTERDAM

Aantal passagiers (2013): 52.527.699
Aantal maatschappijen: bijna 100
Bestemmingen: circa 320 wereldwijd
Website: schiphol.nl/parkeren
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Shuttlebus 
<10 minuten

3 dagen

15 dagen

Loopafstand
3 dagen €35

15 dagen €95

Valet
3 dagen €45

15 dagen €96

ROTTERDAM-DEN HAAG

Aantal passagiers (2013): 1.488.572
Aantal maatschappijen: 7 (ArkeFly, British Airways, CityJet 
 Airlines, JetAirfl y,  Lufthansa, Turkish Airlines en Transavia)
Bestemmingen: 37 in Europa en Marokko
Website: rotterdamthehagueairport.nl/parkeren

De luchthaven Rotterdam heeft drie parkeerterreinen op loop-
afstand. Hoe dichterbij, hoe duurder. De alternatieve aanbieder 
werkt met valetparking. De auto staat er overdekt. Bij 3 dagen 
parkeren is valetparking duurder dan de goedkoopste luchtha-
venoptie (met  lopen). Bij 15 dagen is de prijs gelijk. Er is geen 
shuttlebus. Vlakbij de luchthaven ligt Airport Hotel Rotterdam, 
met park-sleep-fl y. Ook Van der Valk Blijdorp biedt dit. 

• Peildatum: mei.
• Loopafstand is 
minder dan 1 km lopen. 
• De tarieven gelden 
zeker tot het eind 
van het jaar.
• Tijdelijke actietarieven 
zijn buiten beschouwing 
gelaten.

Schiphol Parking biedt parkeren op 
loop afstand, met de shuttlebus en 
valet. Smart Parking en Park & 
 Travel (shuttlebus) gebruiken het-
zelfde terrein, maar de voorwaar-
den en prijzen verschillen. Smart 
Parking is het goedkoopst, maar 
op=op en  reserveren moet. 
Parkeren kan vanaf drie dagen 
(Park & Travel vanaf twee dagen). 
Valetparking en business parking 
zijn duur, maar met een vakantie-
aanbieding is de prijs gelijk aan 
Park & Travel. 
Er zijn 30 tot 40 alternatieve aan-
bieders. Zij hebben geen parkeer-
plaatsen op loopafstand. De richt-
prijs voor parkeren met de shuttle -
busoptie is vergelijkbaar met die 

van Schiphol Parking. Onderling 
zijn er fl inke prijsverschillen. 
 Valetparking is bij de alternatieve 
aanbieders veel goedkoper dan bij 
Schiphol Parking. 
Rond Schiphol liggen veel hotels 
met park-sleep-fl y- arrangementen.

Shuttlebus 
<10 minuten

3 dagen €37,50 €37

15 dagen €89,50 €90

Loopafstand
3 dagen €93

15 dagen €187,50

Valet
3 dagen €127,50 €55

15 dagen €262,50 €115
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Shuttlebus 
<10 minuten

3 dagen €33 €40

15 dagen €99 €80

Loopafstand
3 dagen €20 €40

15 dagen €75 €90

Valet
3 dagen €45

15 dagen €120

EINDHOVEN

Aantal passagiers (2013): 3.425.485
Aantal maatschappijen: 7 (ArkeFly, Corendon, Onur Air, Ryanair, Thomas Cook, Transavia en Wizz Air) 
Bestemmingen: 69 in Europa en Marokko
Website: eindhovenairport.nl/ bereikbaarheid/parkeren
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Shuttlebus 
<10 minuten

3 dagen €27,50

15 dagen €57,50

Loopafstand
3 dagen €46

15 dagen €88

Valet 3 dagen €45

15 dagen €75
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Shuttlebus 
<10 minuten

3 dagen €15

15 dagen €40

Loopafstand
3 dagen €35

15 dagen €71

Valet 3 dagen €15

15 dagen €40

MAASTRICHT-AKEN

Aantal passagiers (2013): 429.545
Aantal maatschappijen: 3 (Corendon, Ryanair en 
Transavia)
Bestemmingen: 10 in Zuid-Europa
Website: maa.nl/parking

Deze luchthaven heeft twee parkeerterreinen op 
loopafstand. Ook hier geldt: hoe dichterbij, hoe 
duurder. Bij de alternatieve aanbieder kun je kie-
zen voor de shuttlebus (het goedkoopst), valet-
parking of een park-sleep-fl y-arrangement.

GRONINGEN-EELDE

Aantal passagiers (2013): 176.212
Aantal maatschappijen: 5 (ArkeFly, Corendon, Flybe, Ryanair en Transavia) 
Bestemmingen: 12 in Europa
Website: gronin genairport.nl/voor-reizigers/
parkeren

De luchthaven heeft drie par-
keerterreinen op maximaal vijf 
minuten lopen. Daarnaast is er 
een alternatieve aanbieder met 
de  opties valetparkeren en 
 shuttlebus. Deze twee opties 
kosten evenveel. 
Er zijn geen hotels met park-
sleep-fl y-arrangement.

De meeste terreinen bij de luchthaven van 
Eindhoven liggen op loopafstand. Alleen 
P8 niet; hierheen rijden vier keer per uur 
shuttlebussen. Voor de andere terreinen 
geldt: hoe dichterbij, hoe duurder. Budget 
P5 – niet zo groot – is het goedkoopst en 
moet je online reserveren. Er is één alter-
natieve parking op loop afstand, de andere 
aanbieders werken met shuttlebussen en/
of valetparking. Park-sleep-fl y kan bij Tulip 
Inn en Novotel. 
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