
 

 

 
 

 

VOORWAARDEN CORENDON PARKING 

 
Geldig vanaf  januari 2020 

 

Exploitant parkeerterrein 

Groningen Airport Eelde N.V. (hierna ook: ‘Groningen Airport’) is de exploitant van het parkeerterrein waarvan reizigers die bij Corendon Holding 

B.V. (hierna: ‘Corendon’) een reis met parkeerplaats op Groningen Airport hebben geboekt gebruik kunnen maken. Groningen Airport is de 

eigenaar van het parkeerterrein en draagt zorg voor het beheer. 

 

Reizigers die gebruik hebben gemaakt van de optie om te parkeren (gedurende de periode van de reis) kunnen op vertoon van hun 

boekingsbevestiging parkeren op het parkeerterrein. Slechts de door Corendon uitgegeven boekingsbevestigingen zijn geldig. 

 

Algemene Voorwaarden Groningen Airport Eelde N.V. 

De Algemene Voorwaarden Parkeren van Groningen Airport Eelde N.V. zijn tevens van toepassing op de parkeerovereenkomst, tenzij de 

Voorwaarden Corendon Parking zich hiertegen verzetten. Bij strijdigheid gaan de Voorwaarden Corendon Parking voor op de Algemene 

Voorwaarden Parkeren van Groningen Airport Eelde N.V. 

 

Aansprakelijkheid 

Parkeren is op eigen risico. Corendon en Groningen Airport zijn niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade 

die de reiziger of een derde lijdt in verband met het parkeren op het parkeerterrein van Groningen Airport. Bij eventuele klachten over de uitvoering 

van de parkeerservice dient u zich te wenden tot Groningen Airport. 

 

Procedure 

Bij de incheckbalie ontvangt u op vertoon van uw boekingsbevestiging met daarop de bevestiging van de parkeerplaats en uw inrijkaart een 100% 

kortingskaart. Het is alleen mogelijk om de 100% kortingskaart te verkrijgen tijdens de incheck, niet bij thuiskomst. De kortingskaart kunt u 

activeren bij terugkomst. Bij de betaalautomaat voert u uw inrijkaart in en drukt u vervolgens op de knop ‘kortingskaart’. Nadat u uw kortingskaart 

invoert, wordt de korting verrekend op de inrijkaart en kunt u de parkeerplaats verlaten. 

 

Parkeergelden 

In afwijking van de Algemene Voorwaarden Parkeren van Groningen Airport is de reiziger geen parkeergeld verschuldigd aan Groningen Airport en 

kan van de parking gratis gebruik worden gemaakt op vertoon van een geldige boekingsbevestiging Corendon. Een boekingsbevestiging is alleen 

geldig gedurende de lengte van de reis.  

 

Voorwaarden gratis parkeren 

• De kortingskaart is alleen geldig in combinatie met de inrijkaart. 

• De kortingskaart is niet inwisselbaar voor contanten. 

• Bij verlies of diefstal van de kortingskaart gelden de Algemene Voorwaarden Parkeren van Groningen Airport Eelde N.V. 

• Groningen Airport Eelde verstrekt niet meer kortingskaarten per boekingsbevestiging dan het aantal inrijkaarten dat per boekingsbevestiging 

kan worden getoond. 

• Indien u beschikt over een invalidekaart kunt u standaard op parkeerplaats P1 parkeren. De invalidekaart dient tijdens de reis zichtbaar achter 

het raam te worden getoond. 

 

Beheer 

Groningen Airport is verantwoordelijk voor het beheer van de parkeerplaatsen. Op het parkeerterrein is camerabeveiliging aanwezig.  Houd er 

rekening mee dat deze camerabeveiliging niet op het gehele parkeerterrein aanwezig is. Reizigers wordt geadviseerd geen waardevolle 

eigendommen achter te laten. 

 

Parkeerplaatsen  

Het is niet mogelijk vooraf een aangewezen parkeerplaats te reserveren. Aan de reiziger wordt een willekeurige plaats op het parkeerterrein ter 

beschikking gesteld. De reiziger dient ter plaatse de borden te volgen. 

 

Parkeerduur 



 

 

De parkeerduur komt overeen met de lengte van de geboekte reis. Het is niet toegestaan om voor een langere periode te parkeren. 
 


