Algemeen verkeersreglement
2022 l 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Legenda
RAI parkeergarages P1/2/3/4 zijn toegankelijk voor voertuigen tot 1.90m hoog, zonder registratie.
RAI parkeergarage P4 is toegankelijk voor voertuigen tot 2.70m hoog, zonder registratie.
Direct aanrijden op RAI P5 terrein, na registratie bij loge P5.
Direct aanrijden op RAI P7 terrein, na registratie bij loge P7.
Direct aanrijden op RAI P9 terrein, na registratie bij loge P9.
Voertuig
RAI complex
Max laad/lostijd

Niet van toepassing Niet van toepassing

30 minuten

45 minuten

60 minuten

Vraag plaatselijke
verkeersregelaar

Vraag plaatselijke
verkeersregelaar

Vraag plaatselijke
verkeersregelaar

€28,00/dag

€75,00/dag

€150,00/dag

Hal 1-7
+ Theater
Hal 8-12
Elicium
+ Forum center
Dag
parkeerlocatie:
Parkeertarief €

P1/2/3/4

P4

Plaatselijk: €4,50/u en €28,00/dag
Online: €22,00/dag
Parkeerkaarten zijn ook beschikbaar
in de Exhibitor Services Webshop

Betalen voor lorry parking is mogelijk in de loge P5

RAI Amsterdam l Traffic & Logistics Management l Contact: parking@rai.nl

Algemene voorwaarden
De maximale toegestane snelheid op het terrein van RAI Amsterdam is 10 km/u.
In parkeergarage 1, 3 & 4 is een goederenlift aanwezig, deze komen uit in hal 8-12.
Er worden enkel TCA taxi’s op het terrein toe gelaten om de bezoekers op te halen. U kunt wel door
een ander bedrijf naar de RAI toe worden gebracht.
U parkeert een voertuig op het terrein van RAI Amsterdam op eigen risico en u dient in het bezit te zijn
van een geldig parkeerticket, doorlaatkaart en/of toegangspas.

!
General Notes

Instructies door medewerkers van RAI Amsterdam dienen opgevolgd te worden.
RAI Amsterdam behoudt het recht om voertuigen van het terrein te verwijderen wanneer deze
verkeerd geparkeerd zijn, op kosten van risico van de verantwoordelijke van het voertuig.

Vehicle parking
Disclaimer
Milieuzone

RAI Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte
informatie en behoudt zich het recht voor om op korte termijn wijzigingen aan te brengen in
verkeersmanagement als reactie op externe verkeersomstandigheden.
Zie voor meer informatie:
https://www.amsterdam.nl/en/traffic-transport/low-emission-zone/
Geen toegang voor de volgende dieselvoertuigen:
Dieselauto's met een emissienorm Euro 0, 1, 2 of 3 motor.
•
Vrachtwagens in categorie N2 en N3 die meer dan 3.500 kg wegen
•
met emissienorm Euro 0, 1, 2 of 3, 4 en 5 dieselmotoren.
•
Busjes met een emissienorm Euro 0, 1, 2 of 3 dieselmotor.
Touringcars met emissienorm Euro 0,1,2,3, 4 en 5 dieselmotor.
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