
 

Parkeervoorwaarden Corendon klanten Groningen Airport Eelde  

 
Vertrekt u binnenkort met Corendon vanaf Groningen Airport Eelde? 
Als u een reis boekt via Corendon ontvangt u een parkeerkaartservice om gratis te parkeren op de 
Corendon Parking nabij de luchthaven. U parkeert op P2, een officiële parkeerplaats van Groningen 
Airport Eelde, op slechts een minuut lopen van de terminal.  
Let op: Op alle andere parkeerterreinen betaalt u het reguliere tarief.   

Wij raden u aan om minimaal 2 uur voor vertrek op de parkeerlocatie aanwezig te zijn. Zo heeft u ruim 
de tijd voor parkeren, inchecken, bagage afgeven en de security controle.  
 

Volop voordeel 

• Gratis voor Corendon klanten!  

• Corendon Parking met cameratoezicht:  

• Een officiële parkeerplaats van de luchthaven, op slechts 1 minuut lopen van de vertrekhal 

• Er zijn trolleys aanwezig om uw bagage mee te nemen naar de terminal 

• Let op: U ontvangt alleen vóór vertrek bij de incheckbalie een 100% kortingskaart voor 
gratis parkeren 
 

 Voorwaarden  

• Als Corendon klant kunt u gebruikmaken van de aangewezen parkeerlocatie op Groningen 
Airport Eelde. Let op het bord. 

• U dient de gratis parkeerplek voorafgaand aan de reis te boeken bij Corendon. Dit kan via de 
website of eventueel via het Contact Center. 

• Op vertoon van de boekingsbevestiging en de inrijkaart ontvangt u een 100% kortingskaart 
om bij thuiskomst de parkeerplaats af te rijden. U dient beide kaarten goed te bewaren, want 
deze heeft u nodig bij het uitrijden. 

• Het is alleen mogelijk om de 100% kortingskaart te verkrijgen tijdens de check-in. Mocht u 
online al zijn ingecheckt, dan dient u alsnog langs de incheckbalie te gaan voor een 100% 
kortingskaart. Let op: Het is niet mogelijk de kortingskaart bij thuiskomst op te halen, omdat 
het risico bestaat dat er bij de balie niemand meer aanwezig is. 

• De kortingskaart dient geactiveerd te worden bij thuiskomst. Werkwijze: 

1. Ga naar de betaalautomaat. 

2. Voer uw inrijkaart in. 

3. Druk op de knop ‘kortingskaart’. 

4. Voer uw kortingskaart in. 

5. De korting wordt verrekend op de inrijkaart, hiermee kunt u uitrijden. 

• 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 ‘verloren kaart’. 

• Wanneer u in het bezit bent van een invalidekaart, mag u standaard op P1 parkeren. Deze 
moet tijdens de reis zichtbaar achter het raam worden getoond.  

 


