
IN EN UIT
VLOT ‘T STAD



Elke dag vlot en comfortabel naar het werk, dat wil toch iedereen? Met de 3 
nieuwe Park+Rides bied je jouw werknemers dé oplossing tegen filefrustratie: 
ze raken vlotter dan ooit in en uit ’t Stad (inclusief de Antwerpse haven) en 
hoeven niet meer eindeloos naar parkeerplek te zoeken.

Vanuit de P+R-gebouwen kunnen je werknemers gebruikmaken van verschillende 
mobiliteitsalternatieven die hen snel en comfortabel naar het werk brengen. 
(Elektrische) deelfiets, openbaar vervoer of carpool, vanuit de Park+Rides kan het 
allemaal. Of je werknemers nu volgens een vast of flexibel uurschema werken, 
dankzij het speciale reservatiesysteem voor werkgevers hebben ze altijd een 
gegarandeerde parkeerplaats. Weg files, weg frustraties!

Een slimme optie, zeker nu... Maar ook na de Oosterweelwerken garanderen de 
Park+Rides een vlotte toegang tot de stad. Ben jij klaar voor de shift naar vlotte 
verplaatsingen? Lantis maakt volop werk van mobiliteit. Daarom zetten we in op 
duurzame oplossingen die het leven makkelijker maken, voor iedereen.

FOERT MET
DIE FILES!

WIL JE PARKEERPLAATSEN RESERVEREN?

In deze folder vind je alle praktische informatie.



De nieuwe P+R-gebouwen bieden niet alleen je werknemers de zekerheid en het 
comfort dat ze verlangen, ze bezorgen ook jou als werkgever heel wat voordelen.

Lantis biedt specifieke abonnementen aan voor werkgevers. Daarmee kan je 
eenvoudig zelf parkeerplaatsen reserveren en beheren voor jouw personeel.  
Je kan kiezen voor een gegarandeerd aantal parkeerplaatsen tegen een vaste 
jaarprijs, waarbij je de nummerplaten zelf beheert en op die manier flexibel 
kan inspelen op de mobiliteit van jouw werknemers. Of je kiest voor een 
globale factuur, waarbij je de parkeerkosten van geregistreerde werknemers 
maandelijks aangerekend krijgt.

VOORDELEN VOOR WERKGEVERS

• Eenvoudig abonnementsysteem met globale factuur
• Online reservatie- en beheersplatform met eigen toegang  

(vanaf 100 parkeerplaatsen)
• Een overzicht van de parkeeracties van je werknemers
• Perfect toepasbaar binnen cafetariaplan
• Laadpalen en snelladers voor elektrische (bedrijfs)wagens
• Verschillende locaties, vlakbij invalswegen
• Vlotte verbindingen naar Antwerpen en de Antwerpse haven

VOORDELEN VOOR WERKNEMERS

• Comfortabele, ruime parkings met eventueel gegarandeerde plaatsen
• Snel en makkelijk in- en uitrijden met nummerplaatherkenning
• Extra veilig dankzij videobewaking en ANPR-camera’s
• Bewaakte fietsenstalling en sanitair
• Vlotte verbindingen via tal van duurzame mobiliteitsalternatieven

P+RAKTISCH
PARKEREN



Blancefloerlaan 501, 
2050 Antwerpen

Bewaakte en openbare fietsenstalling

Elektrische deelfietsen  
(vanaf najaar 2022)

1500 wagens

30 laadpalen elektrische wagens

2 snelladers

Tram naar Melsele / Groenplaats / Meir / Astrid / Diamant

L I N K E R O E V E R
E313

E19

A12

E17

E34

A12
E19



Bewaakte en openbare fietsenstalling

Elektrische deelfietsen  
(vanaf najaar 2022)

Bredabaan 4773, 
2900 Merksem

685 wagens

16 laadpalen elektrische wagens

2 snelladers

Tram naar Astrid / Opera / Meir / Groenplaats 
Bus naar F. Rooseveltplaats

M E R K S E M
E313

E19

A12

E17

E34

A12
E19



Noorderlaan 500, 
2030 Antwerpen

Openbare fietsenstalling 

Elektrische deelfietsen (vanaf najaar 2022)

Deelfietsen Velo

1700 wagens

19 laadpalen elektrische wagens

2 snelladers

Tram naar Antwerpen Zuid, tram naar Astrid 
Bus naar F. Rooseveltplaats

L U C H T B A L
E313

E19

A12

E17

E34

A12
E19



Wil jij je pendelende werknemers een parkeerplaats aanbieden in een van deze 
gloednieuwe, bewaakte P+R-gebouwen? Dankzij het abonnementsysteem voor 
bedrijven kan je eenvoudig parkeerplaatsen reserveren en beheren. 

DÉ OPLOSSING VOOR 
JOUW WERKNEMERS

€ 300 
PER JAAR/PLAATS

ONTDEK HET AANBOD P+R VOOR PROFESSIONALS

VRAAG INFO VOOR JE WERKNEMERS AAN

Registreer online en ontvang meteen alle nodige communicatiematerialen  
om je werknemers te informeren.

PRIJZEN &
ABONNEMENTEN

Surf naar  www.PenRantwerpen.be. Vul je gegevens in en wij contacteren je binnen  
3 werkdagen met het aanbod P+R voor professionals. 

€ 3
VOOR ELKE  

VOLGENDE 24u.

€ 1
PER DAG

FLEX FIXED

€ 25 
PER MAAND/PLAATS

3 VOORDELEN VAN FIXED:
1. Kies een aantal gegarandeerde  parkeerplaatsen
2. Maak gratis gebruik van beheerplatform
3. Voeg meer nummerplaten toe dan jouw aantal  

parkeerplaatsen



SURF DAN NAAR
www.PenRantwerpen.be

OF CONTACTEER ONS VIA
info@PenRantwerpen.be

VRAGEN OF GRAAG
NOG WAT MEER INFO?


