
Quality in parking

Parking Q-Park P4 Airport -  Charleroi-Brussels-South

Adres:  Rue d’Heppignies - 6041 CHARLEROI BRUSSELS SOUTH

Vrije doorgangshoogte: 4,00 m

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

I Toegang tot de parking

I  Vanaf de Waalse autosnelweg (A15/E42): afrit Heppignies > Charleroi airport volgen > linksaf op de 
Rue de Ransart > bij de rotonde, 2de afslag nemen en verder op Rue de Ransart gaan > verder op de Rue 
d’Heppignies > de borden P4 Foot & Fly volgen > toegang tot de parkeerplaats links.

I  Vanaf de autosnelweg vanuit Brussel (A54/E420) > afrit 24-Ransart op N568 richting Ransart/Charleroi 
airport > linksaf op de kruising afslaan en afrit 24-Ransart volgen en vervolgens N568/Charleroi airport 
volgen > sla linksaf op de Rue des Fusillés/N568 > op de rotonde, neem de 2e afslag en ga verder op 
de Rue des Fusillés/N568 > verder op N568 > verder op de rotonde, neem de 3e afslag op de Rue
d’Heppignies > volg de borden P4 Foot & Fly > dan op de rotonde, neem de 1e afslag en ga verder op de Rue
d’ Heppignies > toegang rechts.

GPS-gegevens: 50.471334 / 4.485733

I Kaart

NAAR DE PARKING!

http://www.q-park-resa.fr/nl/
https://goo.gl/maps/cKy4rE1C5512


Quality in parking

Werking van Q-Park

I Parking

De parkeerplaats P4 Foot & Fly is een bovengrondse parkeergarage tegenover de luchthaven Charleroi-Brus-
sel Zuid. 15 minuten lopen (via de voetgangersweg) en u bent direct bij de ingang van de vertrekhal waar u 
uw vlucht kunt inchecken.

I Aankomen in de parking

Wanneer u aankomt bij een van de ingangsterminals van de parkeerplaats P4 (op het geplande tijdstip van 
uw reservering), presenteert u de QR-code die u werd meegedeeld bij uw reservering voor de optische lezer. 
Het ticket dat overeenkomt met uw bestelling wordt uitgereikt. Parkeren waar u maar wilt.

I Uitgang van de parking

Steek uw ticket in de uitgangsterminal om de parkeerplaats te verlaten. Opgelet: bij een eventuele vroe-
gtijdige aankomst en/of vertraagd vertrek wordt de overlooptijd gefactureerd. De overlooptijd 
moet betaald worden aan de kassa’s van de luchthaventerminal of op niveau 0 van de P1 of de 
Express parkeerplaats (betaling mogelijk met bankkaart, creditcard, Maestro of Bancontact Er 
bestaat geen enkele mogelijkheid om de overlooptijd op de parkeerplaats te regulariseren.

I In de nabijheid

Charleroi airport:   15 min (1000m)

I Diesten

Vliegveld in de buurt

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

