PARKEREN / PARKING

NEDERLANDS
U parkeert voordelig in de Q-park garage IJ Oever Centrum. Deze is gelegen aan het Vriesseveem 9, 1019 GM te
Amsterdam en ligt op ongeveer 200 meter afstand van het hotel.
De ingang van deze garage vindt u tussen het “Piet Hein buildings” en “Funda” aan uw linkerhand (Blauw bord
met P).
Bij de receptie van het Mövenpick Hotel kunt u voor €10,00 een Q-Park waardekaart aanschaffen voor de Qpark IJ Oever Centrum. (Regulier maximaal dagtarief: €40,00). Om deze waardekaart te activeren dient u altijd
langs de betaalautomaat te gaan.
Let Op!
Als u kiest voor bovenstaande waardekaart-optie gebruik dan bij het inrijden GEEN Creditcard maar trek een
parkeerkaart.
De waardekaart heeft een tegoed van 24 uur en is geldig voor 1 auto. U kunt met de Q-park waardekaart
gedurende 24 uur uitrijden, dus ook na eventuele sluitingstijd van de parkeergarage.

ENGLISH
An interesting option is to park in the Q-park garage IJ Oever Centrum. This parking garage is located at
Vriesseveem 9, 1019 GM Amsterdam, at approximately 200 meters distance from the hotel.
You will find the entrance between the “Piet Hein Buildings” and " Funda " on your left hand side
(look for the blue sign with white P)
At the reception of the Mövenpick Hotel you can purchase a € 10.00 value card for Q-park IJ Oever Centrum.
(regular maximum daily rate: €40,00). To activate this value card, you should always go through the payment
terminal.
Be Aware!
If you want to opt for the above value card do NOT use a credit card when entering the garage, but draw a
parking ticket.
These value cards have a credit of 24 hours valid for one car. With this value card you can exit the parking
garage 24 hours per day, even after the closing time of the garage.
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