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  Toegang tot de parking 

 Vanaf de snelweg vanuit Wallonië (A15/E42): afrit Heppignies > Charleroi Luchthaven volgen > naar 
links op de Rue de Ransart > op het rondpunt de 2de afrit nemen en verder rijden op Rue de Ransart > 
verder op de Rue d’Heppignies > op het rondpunt de 1ste afrit naar de rue Charles Lindbergh > verder 
rijden op de Rue Charles Lindbergh > verder rijden op de Rue des Frères Wright > de borden P1 volgen 
> afdraaien naar links > ingang van de parking bevindt zich aan uw rechterkant.

Vanaf de snelweg vanuit Brussel (A54/E420): neem de snelweg A15/E42 richting Luik > afrit Heppi-
gnies > Charleroi Luchthaven volgen > op het rondpunt de 3de afrit nemen > op het rondpunt de 2de afrit 
nemen en verder rijden op Rue de Ransart > verder op de Rue d’Heppignies > op het rondpunt de 1ste 
afrit naar de rue Charles Lindbergh > verder rijden op de Rue Charles Lindbergh > de borden P1 volgen
> afdraaien naar links > ingang van de parking bevindt zich aan uw rechterkant. 

GPS-gegevens: 50.471984 / 4.475294 

  Kaart

NAAR DE PARKING!

Quality in parkingwww.q-park-resa.fr

R ÉSA

NAAR DE PARKING!

Parking Q-Park P1 Airport - Charleroi Brussels South

Adres: Rue Charles Lindbergh 6041 CHARLEROI BRUSSELS SOUTH 

Vrije doorgangshoogte: 1,90 m

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

Quality in parking

https://goo.gl/maps/aX1yH
http://www.q-park-resa.fr/nl/


Batterijlader Schoenpoetsmachine

Werking van Q-Park Résa

  Parking

Parking P1 bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de Terminal van Brussels South Charleroi Air-
port waardoor u er rechtstreeks toegang tot heeft.  Deze parking heeft parkeerplaatsen op verschillende 
niveaus.  Op enkele meters van de uitgang van de parking, vindt u de lift naar de vertrekhal waar u kunt 
inchecken voor uw vlucht.

  Aankomen in de parking

Wanneer u aankomt bij de slagboom van de parking P1 (op het voorziene tijdstip van uw reservatie), 
hou dan de QR code die u bij uw reservatie ontvangen heeft, voor de optische lezer. Het ticket dat bij 
uw bestelling hoort, wordt dan afgegeven. Neem uw ticket en hou het bij, u zult het nodig hebben om de 
voetgangerstoegang te openen wanneer u terugkeert. Parkeer op een plaats van uw keuze.

  Uitgang van de parking

Voer uw ticket in de automaat in als u de parking wilt verlaten.  Als u vroeger aankomt en/of later vertrekt, 
kan de overschrijding met een bankkaart, kredietkaart, Maestro of Bancontact betaald worden aan de 
automatische kassa’s of aan de slagbomen aan de uitgang.

  In de nabijheid 

Charleroi Airport:  5 min (250 m)

  Diensten

Quality in parkingwww.q-park-resa.fr

R ÉSA

Quality in parking

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

