
Factsheet 
vergunninghouders parkeergarage De Keyzer

  Nu zoeken automobilisten lang naar een parkeerplek in 
Amsterdam Centrum en leidt dat zoekgedrag tot bijna 50.000 
onnodige autokilometers per dag. Juist daar waar men er het 
meest last van heeft: dichtbij de woning, diep in de wijk.

  De gemeente wil duizenden parkeerplekken in parkeer
garages openstellen voor vergunninghouders in gebieden met 
hoge parkeerdruk, zodat parkeren steeds makkelijker wordt.

Vraag en antwoordlijst

Wat als het licht bij de aanduiding vergunningen op rood 
staat?
De parkeergarage is vol voor vergunninghouders, rijd de 
garage niet in. 

Wat als ik mijn code kwijt ben?
U kunt via www.parkeercode.nl een nieuwe code krijgen door 
het invoeren van uw mailadres.

Is er iemand aanwezig die mij kan helpen als ik ter plekke 
vragen
heb of er niet uitkom?
Nee, deze garage is onbemand. Wel kunt u tijdens 
kantoortijden bellen met parkeerplan via 14 020 of mailen naar 
parkeerplan@amsterdam.nl.

Kan ik mijn geld terugkrijgen als het niet goed is gegaan?
Omdat deze parkeermogelijkheid u niets extra’s kost, kunt u 
ook geen geld terug krijgen.

Let op! 
•  Het kenteken wordt alleen gelezen als het in het midden van de auto is 

geplaatst, schoon is en geen deuken bevat.
•  Maximale inrijhoogte 2.10 meter.
•   Deze kentekenplaat is als enige geschikt voor kenteken

herkenning. Alle andere kentekenplaten zijn niet geschikt.

Meer informatie?
•  Meer informatie vindt u 

op de website  
www.amsterdam.nl/parkeerplan

•  �Bel 14 020 of mail naar 
parkeerplan@amsterdam.nl voor 
al uw vragen over parkeren in 
parkeergarage De Keyzer

Voordelen
•  Kans op een parkeerplek 

in het centrum is in de 
parkeergarage hoger  
dan op straat.

•  Uw auto staat droog.

•  Inrijden op kenteken 
is volledig automatisch 
geregeld.

•  Het parkeren in de parkeer
garage is een extra dienst 
en kost u niets extra.

CRUQ
UIUSSTRAAT

CZA
AR P

ET
ER

ST
RAAT

OOST
EN

BURGER
VA

ART

KRAIJE
NHOFF

ST
RAAT

BLA
NKEN

ST
RAAT

CONRADST
RAAT

FUNENPARK
DE KEYZER



Parkeergarage De Keyzer ligt tegenover Cruquiusstraat 13

Het apparaat scant uw kenteken. 

U rijdt door en zoekt een plekje in de garage.

Toets uw kenteken en parkeercode in om de 
voetgangersdeur te betreden. 

Als u komt aanrijden ziet u boven de deur 2 lampen 
voor vergunninghouders. Een groen bordje betekent 
dat er plek is voor vergunninghouders, u kunt in de 
garage terecht. Rijd naar de deur van de garage.

Het uitrijden gaat ook automatisch 
door middel van kentekenherkenning.

Het groene licht naast de inrit geeft aan dat er geen 
tegenliggers zijn. De deur gaat open en u kunt de 
garage inrijden.

Meld u aan via www.parkeercode.nl.  
U krijgt hierbij een code om de voetgangersdeur  
van de garage te openen.

De Keyzer 2.10 5 km

Als u de deur uitloopt, let er dan extra op of u uw 
aanvraagde parkeercode nog weet. Deze heeft u 
nodig om de garage weer te betreden. 


