
Zo werkt de zelfservice stalling
U kunt met uw OV-chipkaart gebruik maken van deze stalling

OV-fiets huren of terugbrengen
Nog geen OV-fiets abonnement op uw persoonlijke OV-chipkaart?

Meld u gratis aan op NS.nl/ov-fiets. Vragen? Bel 030 751 51 55

 
 

 

 

  
 

  

Plaats uw fiets met het voorwiel op  
de mat. Houd uw OV-chipkaart voor  
de paslezer ‘Eigen fiets’ van het  
incheckpunt. Bied uw OV-chipkaart 
niet tegelijk met andere pasjes aan. 

Eigen fiets stallen Eigen fiets ophalen

Houd uw OV-chipkaart voor de paslezer  
‘Eigen fiets’. Er klinkt een signaal,  
de toegangsdeuren gaan open. Bied uw 
OV-chipkaart niet tegelijk met andere 
pasjes aan. 

Er klinkt een signaal, de toegangs- 
deuren gaan open. U kunt nu uw
fiets wegzetten in de rekken.

U kunt nu de stalling in om uw fiets
op te halen.

Om de stalling weer te verlaten via
de toegangsdeuren houdt u opnieuw
uw OV-chipkaart voor de paslezer
‘Eigen fiets’.

Plaats uw fiets met het voorwiel op de
mat. Houd opnieuw uw OV-chipkaart voor  
de paslezer ‘Eigen fiets’ om de stalling  
te verlaten via de toegangsdeuren.

 

OV-fiets huren OV-fiets terugbrengen

OV-fietsen vindt u in de stalling.  
Loop naar het incheckpunt en houd  
uw OV-chipkaart voor de paslezer  
‘OV-fiets’. Bied uw OV-chipkaart niet  
tegelijk met andere pasjes aan. 

Plaats uw OV-fiets met het voorwiel op  
de mat bij de toegangsdeuren. Houd uw 
OV-chipkaart voor de paslezer ‘OV-fiets’ 
bij het incheckpunt. Bied uw OV-chip-
kaart niet tegelijk met andere pasjes aan. 

Er klinkt een signaal, de toegangs- 
deuren gaan open. U kunt nu naar  
de OV-fiets sleutelautomaat in de  
stalling. Volg de instructies op de  
sleutelautomaat voor het huren van  
een OV-fiets.

Er klinkt een signaal, de toegangs- 
deuren gaan open. Zet de OV-fiets op 
slot op de OV-fietsplekken in de stalling. 
Volg bij de OV-fietssleutelautomaat de 
instructies op voor het terugplaatsen  
van de sleutel.

Om de stalling met OV-fiets te verlaten
plaatst u het voorwiel op de mat en
houdt u uw OV-chipkaart voor de  
paslezer ‘OV-fiets’. Er klinkt een signaal,
de deurtjes gaan open.

U verlaat de stalling door uw OV- 
chipkaart voor de paslezer ‘OV-fiets’  
te houden. Er klinkt een signaal,  
de deurtjes gaan open.


