
Van de eerste tot en met de laatste 
trein uw fi ets snel en veilig stallen!
De fi etsenstalling op uw station heeft een geautomatiseerde in- en uitgang. Het 
grote voordeel van deze stalling is dat u uw fi ets iedere dag van de eerste tot en met 
de laatste trein snel en veilig kunt stallen. Hieronder leest u meer over het gebruik 
van de geautomatiseerde toegang van deze zelfservice fi etsenstalling.

Toegang tot de zelfservice fi etsenstalling
Als abonnementhouder krijgt u een eigen pas waar-
mee u toegang heeft tot de zelfservice fi etsenstalling. 
Dagstallers kunnen voor toegang tot de stalling hun 
betaalpas gebruiken.

Stallen van uw fi ets
•  Loop met uw fi ets rechts van u naar de grijze zuil 

met pas- en betaalpaslezer.

• Plaats uw fi ets met beide wielen in de fi etsgoot
 (zie foto 1).

•  Bent u abonnementhouder, houd dan uw toegang-
pas voor de paslezer (zie foto 2). Hebt u geen eigen 
toegangspas (dagstaller), steek dan uw betaalpas in 
de daarvoor bestemde paslezer               

     (zie foto 2).

•  Het licht boven de draaideur en fi etspoort is groen 
en een signaal klinkt. De fi etspoort gaat automatisch 
open. Loop door de draaideur (duwen) en leid uw 
fi ets door de fi etspoort. (zie foto 3).

•  Stal uw fi ets en zet deze op slot. Verlaat de stalling 
via de draaideur. Indien nodig bied uw pas aan.
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Ophalen van uw fi ets
• Plaats uw fi ets met beide wielen in de fi etsgoot
 (zie foto 1).

•  Bent u abonnementhouder, houd dan uw toegangs-
pas voor de paslezer (zie foto 2). Hebt u geen eigen 
toegangspas (dagstaller), steek dan uw betaalpas in 
de daarvoor bestemde paslezer.

•  Het licht boven de draaideur en fi etspoort wordt 
groen en een signaal klinkt. De fi etspoort gaat 
 automatisch open. Loop door de draaideur (duwen) 
en leid uw fi ets door de  fi etspoort links van u 

 (zie foto 3).

Uw veiligheid
In de stalling zijn videocamera’s aanwezig. Ook is er 
de mogelijkheid van persoonlijke assistentie via een 
intercom op de zuil bij de in- en uitgang.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over een zelfservice stalling 
of de speciale toegangspas  aanvragen, belt u dan 
0900 - 34 38 755 (voor dit nummer betaalt u naast uw 
gebruikelijke belkosten € 0,20 per minuut met een 
maximum van € 1,-). Het aanvraagformulier voor de 
toegangspas kunt u ook direct invullen op 
www.ns.nl/fi etsenstalling.  

1

2

3


