
Strijp-S

Mobiliteitsmenu



PARKEERABONNEMENTEN VOOR BEDRIJVEN
Abonnement 5 werkdagen van 00:00 tot 24:00 uur .............................................................................. p/mnd./ 60,00 euro
Abonnement 7 dagen van 00:00 tot 24:00 uur ...................................................................................................... p/mnd./ 73,00 euro
Abonnement Realtime altijd in- en uit rijden ................................................................................................................ p/uitrit/ 5,00 euro

PARKEERABONNEMENTEN VOOR BEWONERS
Abonnement bewoners 7 dagen, van 00:00 tot 24:00 uur  .......................................................p/mnd./ 62,30 euro
Abonnement bewoners nacht 5 werkdagen van 17.00 tot 09.00 uur ..........p/mnd./ 18,70 euro
Abonnement bewoners nacht & weekend van 17.00 tot 09.00 uur   ............... p/mnd./ 43,60 euro

KORT PARKEREN & WAARDEKAARTEN  
Regulier kort parkeertarief achter slagboom   .................................................................................................................. p/uur/ 1,40 euro
Regulier dagtarief alleen achter slagboom ............................................................................................................................. p/dag/ 7,00 euro
Waardekaart 2 uur alleen achter slagboom    ..................................................................................................................p/kaart/ 2,85 euro
Waardekaart 3 uur alleen achter slagboom  .................................................................................................................  p/kaart/ 3,45 euro
Waardekaart uitrijden gehele dag alleen achter slagboom ................................................ p/kaart/ 5,75 euro

  

   

ALS JE AANKOMT

mobility-s
Mobility-S richt zich op de mobiliteitsbehoefte van 
bezoekers en mensen die wonen of werken op 
Strijp-S. Producten en diensten variërende van 
parkeren en fietsenstallingen tot innovatieve 
deeloplossingen. We streven er naar om u compleet 
te ontzorgen op het gebied van mobiliteit. Ons 
aanbod zal daarom ook verder uitgebreid worden. 
Dit mobiliteitsmenu geeft u inzicht in ons actuele 
aanbod

FACILITEITEN VOOR DE FIETS
Strijp-S pas voor bedrijven toegang tot beveiligde stallingen (borg 15 euro).................. gratis. 

TARIEVEN STRAATPARKEREN
Kort parkeertarief aan de straat, eerste uur..................................................................................................................... p/uur/1,60 euro
Kort parkeertarief aan de straat, vervolguur..................................................................................................................p/uur/1,40 euro



BEZOEKERSREGELING
Eerste half uur gratis parkeren met 
ParkMobile
In samenwerking met Parkmobile hebben
we de bezoekersregeling geïntroduceerd.
Hiermee kunt u via Parkmobile binnen zone 5199 
profiteren van de volgende voordelen: 
Gratis 30 minuten parkeren (per twee uur). 
Geen transactiekostenen gratis kentekens toevoegen.

Op vele plekken op Strijp-S kunt u uw auto 
opladen door de E-Laadpalen
Er zijn op Strijp-S inmiddels diverse oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen gerealiseerd, dit aantal 

gebiedskaart op onze website www.mobility-s.nl  
om te zien waar deze zich bevinden.

Weten waar u moet zijn, waar vrije 
laadpalen of parkeerplaatsen zijn? 
Op onze website www.mobility-s.nl kunnen u en uw 
bezoekers de slimme gebiedskaart openen. Deze 
vertelt u precies waar u moet zijn, waar u het beste 
kunt parkeren en begeleidt u tot aan de voordeur 
van uw bestemming.   

ALS JE ER BENT

SOCIALE MEDIA
Volg ons op Twitter (@MobilityS)  

of via Facebook via de Mobility-S pagina

OPENBAAR VERVOER
Goede verbindingen en aansluitingen met
Openbaar Vervoer
Met bus en trein is Strijp-S uitstekend bereikbaar 
door de hoogwaardige en frequente verbindingen.

DEELAUTO
Met deelautoconcepten zoals FreetoGo 
of Greenwheels, heeft u altijd een auto ter 
beschikking
Op Strijp-S zijn diverse deelauto's beschikbaar en 
het aanbod gaan we uitbreiden. FreetoGo (van 
den Udenhout Verhuur) en Greenwheels worden 
momenteel aangeboden. U kunt de locatie van 
het aanbod vinden via de slimme gebiedskaart op 
onze website www.mobility-s.nl. 

DEELFIETSEN
Maak gebruik van Strijp-S deelfietsen of 
Hoppers bij een Hopperpoint
Bent u huurder of bewoner  op Strijp-S, dan kunt 
u tegen zeer geringe kosten een fiets huren voor 
een dagdeel of hele dag. Het aantal deelfietsen 
wordt de komende maanden nog verder 
uitgebreid en elektrische fietsen worden 
toegevoegd.




