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Parkeren op Düsseldorf Airport
Het afgelopen jaar heeft Düsseldorf Airport ongeveer 22,5 miljoen
bezoekers ontvangen. De gasten van de grootste luchthaven van
Noordrijn-Westfalen hebben keuze uit meer dan 20.000
parkeerplaatsen in verschillende segmenten.17.000 daarvan zijn
overdekt. Het parkeergeleidingssysteem van de luchthaven biedt
verschillende tariefzones in de centrale terminal en op gunstige
langparkeerplaatsen – afgestemd op de wensen van zowel zakelijke
reizigers als vakantiegangers.
In het externe parkeersysteem zijn de verschillende tariefcategorieën
gemarkeerd met een kleurcode. Terminalparkeren, gericht op de
kortparkeerder die bijvoorbeeld iemand komt ophalen, wordt
aangegeven met de kleur oranje. Langparkeerplaatsen hebben de kleur
geel. Het externe parkeerbegeleidingssysteem begeleidt bestuurders
naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats in de gewenste categorie. In de
ondergrondse parkeerdekken P1 en P8 en op parkeerterreinen 2,3 en 7
wijst een intern parkeerbegeleidingssysteem de weg naar de
dichtstbijzijnde parkeerplaats. Volle parkeerplaatsen worden aangeduid
met een rood lampje. Parkeerplaatsen die vrij zijn met een groen
lampje. Vanaf deze parkeerplaatsen is het slechts een paar minuten
lopen naar de terminal. De parkeerplaatsen in P7 en P8 zijn 2,5 meter
breed; handig met in- en uitstappen.
Alle parkeerterreinen in de langparkeer- en de langparkeersparzone
worden beheerd door de SITA Airport IT GmbH onder het
gerenomeerde merk “Parkvogel”. Hiertoe behoren de parkeergarages
P4 en P5 evenals de parkeerterreinen P23, P24 en P26. De
“Parkvogel-”parkeerterreinen zijn allemaal optimaal verbonden met de
terminal – te voet, door de Skytrain of met een shuttlebus. Het
langparkeersegment bestaat uit ongeveer 10.000 parkeerplaatsen, die

bijzonder voordelig zijn. Acht dagen parkeren op de parkeerterreinen
P24 of P26 kost bijvoorbeeld €39, tot en met 15 dagen €58. In
overdekten parkeerterreinen betalen klanten bijvoorbeeld in P5 bij
online-reservering €58 voor acht dagen of €78 voor 15 dagen.
Ernstig gehandicapte reizigers die beschikken over een blauwe EU
parkeerkaart, kunnen gratis parkeren op de passagiersparkeerplaatsen
van de luchthaven in de terminal en langparkeerzone, met uitzondering
van parkeerterreinen P11 en P12.
Met één klik online reserveren en boeken
Tenminste 24 uur vóór aankomst op de luchthaven kunnen reizigers
eenvoudig en tegen een kleine vergoeding online een parkeerplaats
reserveren via dus.com/parken. De reservering wordt in rekening
gebracht via de gebruikte creditcard of pinpas. Parkeerplaatsen in de
langparkeerzone of de lange-termijn-spaarzone kunnen vooraf al
makelijk gereserveerd worden via parkvogel.de. De betaling gebeurd bij
het uitrijden.
Technisch wereldprimeur: Parkeer-robot 'Ray' in PremiumPLUSaanbod
In juni 2014 nam Düsseldorf Airport in een gedeelte van het, dichtbij de
terminal gelegen, P3 een technisch wereldprimeur in gebruik: Parkeerrobot 'Ray' parkeert er auto's. Geluidloos, nauwkeurig en uiterst
efficiënt. Vooral voor zakenreizigers, die vaak kort voor aanvang van
hun vlucht arriveren op de luchthaven, is deze techniek een uitkomst.
Want met 'Ray' behoort de tijd van het zoeken naar een parkeerplaats
tot het verleden. De parkeerplaats moet op voorhand online
gereserveerd worden. De klant parkeert zijn voertuig vervolgens
eenvoudigweg in één van de zes ruim bemeten overdrachtsboxen.
‘Ray' scant het voertuig met een laser en parkeert het voorzichtig en
ruimtebesparend. De overdrachtsboxen bevinden zich in de directe
omgeving van de terminal, zodat de afgifte van het voertuig simpel en
snel afgehandeld kan worden. Niets staat een snel vertrek per vliegtuig

meer in de weg. Bij een online reservering is 'Ray' verbonden met de
vluchtgegevens van de luchthaven en wordt het voertuig van de reiziger
bij diens terugkeer op precies de juiste tijd weer afgeleverd. Passagiers
hoeven dus niet meer te onthouden waar het voertuig precies is
geparkeerd, kunnen het zonder oponthoud weer in ontvangst nemen en
meteen vanaf de luchthaven verder reizen. Over het algemeen zijn in
het PremiunPLUS-aanbod 249 robotische parkeerplaatsen beschikbaar
voor €29,00 per dag.
Parkeerdienstverlening
Düsseldorf Airport biedt haar klanten een scala aan diensten: 'Premium
Parkeren', een was- en reparatieservice of een 'Valet Parking Service',
waarbij passagiers al kunnen inchecken terwijl een APCOA
medewerker de auto parkeert. Servicekosten voor de Valet Parking
Service is een vast tarief van €15,00 per keer (inname en invoering),
plus eventuele parkeerkosten voor het gewenste parkeergebied.
Premium Parkeren in P3 biedt bezoekers een aparte ingang op
vertrekniveau. Ook is een vaste parkeerplaats vlakbij de terminal van
het vertrekniveau gegarandeerd. Een reservering in dit gedeelte van P3
kost €8,00.
Parkeerinformatie
Reizigers kunnen op dus.com/parken en parkvogel.de uitgebreide
informatie vinden over het algemene parkeeraanbod, de huidige
bezetting, seizoensgebonden kortingen en meer. Met behulp van een
'park-calculator' kunnen de parkeerkosten worden berekend. Reizigers
en bezoekers kunnen met behulp van de luchthaven-app, via hun
mobiele apparaten, snel en makkelijk een parkeerplaats reserveren en
gedetailleerde informatie ophalen. Ook de Parkeerservice Centrale kan
u voorzien van informatie en is bereikbaar via +49 211 421 6637.

