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Kiss & Ride (K&R) Maasstadweg Iemand afzetten of ophalen

15 minuten gratis

Q-Park 

parkeergarage

Krimpenerstraat 1700 parkeerplaatsen

Lang parkeren

Betaald

Buitenparkeerplaats Stolwijkstraat 100 parkeerplaatsen

Lang parkeren

Betaald
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Kiss & Ride
De Kiss & Ride zone op het voorplein van het Maasstad Ziekenhuis is 

uitsluitend bedoeld om iemand af te zetten of op te halen U mag hier 

alleen kort verblijven om een passagier in of uit te laten stappen of 

iemand naar de centrale hal te begeleiden. Parkeer uw auto daarna in de 

parkeergarage Krimpenerstraat.

De Kiss & Ride zone is voorzien van slagbomen en er wordt op kenteken 

ingereden. U mag hier 15 minuten gratis verblijven, daarna betaalt u 

een starttarief van € 7,50 en iedere extra 15 minuten komt hier € 7,50 bij. 

Betalen kan allleen met pin bij uitrijden bij de slagbomen.

Parkeren
U kunt parkeren in de overdekte Q-Park parkeergarage in de 

Krimpenerstraat aan de achterzijde van het ziekenhuis. De maximale 

doorrijhoogte is 2.10 m.

U kunt ook parkeren op de buitenparkeerplaats in de Stolwijkstraat.

Q-Park parkeergarage Krimpenerstraat



PATIËNTENINFORMATIE

5

Parkeren mindervaliden
In de overdekte Q-Park parkeergarage zijn op de begane grond 50 

mindervalideparkeerplaatsen.

Mindervalideparkeerplaatsen parkeergarage

Ingang achterzijde
Er is een ingang aan de achterzijde van het ziekenhuis. Deze bevindt zich 

schuin tegenover de parkeergarage. De ingang aan de achterzijde is 

geopend van 07.00 - 20.00 uur.

Ingang achterzijde ziekenhuis
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Maasstad-shuttle
Er rijdt een Maasstad-shuttle die u vanaf de Q-Park parkeergarage naar 

de hoofdingang of revalidatie kan brengen. Op verzoek stopt de shuttle, 

als het mogelijk is, ook op andere plekken onderweg.

De Maasstad-shuttle rijdt op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 

17.00 uur. De vaste stopplaatsen zijn aangegeven met bordjes.

Maasstad-shuttle
Rolstoelen in bruikleen
Bij de ingangen van het ziekenhuis, bij de parkeergarage en de 

buitenparkeerplaats bestaat de mogelijkheid om rolstoelen te lenen 

door een muntstuk van € 2,- in het muntslot te plaatsen. Bij het 

terugplaatsen van de rolstoel krijgt u het muntstuk weer terug.

Hulp nodig om vanuit de parkeergarage naar het ziekenhuis te komen?
U kunt dan contact opnemen met de receptie van 07.00 - 21.00 uur. Dit 

kan voordat u naar het ziekenhuis komt, dan houden wij hier rekening

mee. Of als u bij het ziekenhuis aankomt. Heeft u hulp nodig bel naar 

(010) 291 19 11.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website

www.maasstadziekenhuis.nl/parkeren.

http://www.maasstadziekenhuis.nl/parkeren
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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