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Parking Q-Park Le Parks - Gare Rosa Parks - PARIJS

Adres: 157 boulevard Macdonald - 75019 PARIJS 

Vrije doorgangshoogte: 1,90 m

Aankomst/Vertrek: 24u/24, 7d/7

I Toegang tot de parking 

I  Vanaf Saint-Denis - Porte de Paris: neem de A1 richting Parijs > neem de afrit Metz/Nancy/Périphérique Est 
> ga naar de Boulevard Périphérique > neem de afrit N301/Porte d’Aubervilliers > volg Avenue de la Porte 
d’Aubervilliers > ga rechts op de Avenue de la Porte d’Aubervilliers > ga vervolgens links naar de Boulevard 
Macdonald > de inrit van de parking bevindt zich op 400 m aan uw rechterkant.

I  Vanaf Pantin: neem Avenue Jean Lolive/N3 > ga rechts op Boulevard Sérurier > blijf op Boulevard Macdo-
nald > ga rechts op Avenue Corentin Cariou > ga vervolgens links op Boulevard Macdonald > de inrit van 
de parking bevindt zich na 500 m aan uw linkerkant.

GPS-gegevens: 48.53536 / 2.22411

I Kaart

NAAR DE PARKING! 

http://www.q-park-resa.fr/nl/
https://goo.gl/maps/MhN4D9LeXyF2
https://goo.gl/maps/ZsebYyjpp9x
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Werking van Q-Park Résa

I Aankomen in de parking

Als u aan de inritzuil van de parking aankomt (op het voorziene uur van uw reservatie), houd dan de QR 
code die u bij uw reservatie kreeg voor de optische lezer. Het ticket voor uw bestelling wordt uitgeprint. 
Neem het uit de machine en houdt het bij want u zal het nodig hebben om de voetgangerstoegang te ope-
nen bij uw terugkeer. Parkeer uw voertuig waar u dat wenst, behalve op voorbehouden plaatsen.

Bij laattijdige aankomst, duwt u op de oproepknop op de nachtzuilen om de bediende van wacht te contac-
teren. Deze zal de poort openen zodat u tot de toegangsbarelen kunt rijden.

I Beveiligde voetgangersingang

Om toegang te verkrijgen tot de parking tijdens uw terugkeer dient u uw parkeerticket te steken in de kaart-
lezer naast de voetgangers gate.

I Het verlaten van de parking

Stop uw ticket in de uitritzuil om de parking te verlaten. Bij een vervroegde aankomst of verlaat vertrek kan 
de overschrijding betaald worden aan de automatische kassa’s of aan de uitritzuil met een kredietkaart of 
een Total GR kaart.

I Indien nodig

Druk op de belknop aan de betaalautomaat of aan de slagboom van de in-of uitritten om 24u/24 in 
contact te komen met een operator.

I In de nabijheid

Winkelcentrum Le Parks: 1 min (10 m)

Rosa Parks train station (RER): 2 min (50 m)

Filmzalen UGC Ciné Cité Paris 19: 5 min (100 m)

Paris Event Center: 10 min (800 m)

I Services

Hartdefibriliator 

Batterijlader  

Kinderwagen  Parkeerplaatsen 
motorfietsen 

Videobewaking 24u/24 

Paraplu  Informatie 

http://www.q-park-resa.fr/nl/



