
Meest gestelde vragen VIP events etappedagen 1-2-3  

 

Algemeen 

- Kunt u meer vertellen over de etappes? 

o De etappes, route, start en finishtijden, doorkomsttijden zijn terug te vinden op de 

site van La Vuelta Holanda: La Vuelta Holanda | Homepage 

o Op de site van La Vuelta Holanda is ook een digitale kaart te vinden met details over 

bereikbaarheid, voorzieningen etc.  

 

- Is er mogelijkheid voor branding?  

o Branding is niet mogelijk, het is wel mogelijk om sponsor van La Vuelta Holanda te 

worden en op deze manier kan er gekeken worden naar branding tijdens het event.  

 

Hospitality  

- Mag ik eten&drinken meenemen naar het VIP hospitality event waarvoor ik uitgenodigd 

ben?  

o Het is niet toegestaan om eigen eten&drinken mee te nemen. Wij zorgen voor 

Spaanse dranken & lekkernijen.  

- Vindt het event binnen of buiten plaats?  

o Op alle locaties vindt het event binnen plaats maar is er een mogelijkheid om naar 

buiten te gaan op het aangrenzende terras of in het VIP Hospitality vak aan de 

start/finish.  

- Kan ik met groepen een aparte ruimte krijgen?  

o Afhankelijk van de groepsgrote en de locatie kijken wij graag met jullie naar de 

mogelijkheden. Wil jij de mogelijkheden bespreken? Laat je gegevens achter via het 

contactformulier, dan nemen wij contact met je op. Liever direct iemand spreken? 

Ons Hospitality team is tijdens kantooruren te bereiken via 020 765 2024. 

- Is alle eten en drinken inclusief bij het VIP hospitality event?  

o Absoluut! Wij zorgen voor een compleet verzorgde dag/middag/avond.  

- Is er entertainment?  

o Wij hebben een mooi scala aan entertainment o.a. Spaanse zangeres, DJ, Q&A met 

(oud) wielrenners en Spaanse band.  

- Hoe zit het met voedselallergieën?  

o Deze kan je doorgeven via het contactformulier, dan nemen wij contact met je op. 

Liever direct iemand spreken? Ons Hospitality team is tijdens kantooruren te 

bereiken via 020 765 2024. 

- Wat krijgen wij te eten?  

o Tijdens het ontvangst zijn er diverse food &drinks items: Spaanse borrelplank, tapas 

zoals tortilla’s, calamaris etc. en een zoete Churro kan natuurlijk niet ontbreken. 

Heerlijke wijnen of liever een koud pilsje?! Er zijn deze dag(en) diverse Spaanse 

dranken beschikbaar.  

  

https://www.lavueltaholanda.com/
https://www.lavueltaholanda.com/hospitality/


Tickets:  

- Hoe kan ik voor tickets betalen? 

o Betalingen kunnen via IDeal, Visa of Mastercard worden voldaan.  

- Is een ticket voor één etappe of voor alle etappes?  

o Je ticket geeft toegang tot het VIP hospitality event tijdens de door jou gekozen 

etappe (start of finish locatie).  

- Kan ik tijdens de etappe het terrein verlaten en terugkeren? 

o Het is mogelijk om het VIP Hospitality event te verlaten en later weer terug te keren. 

Let op! Dit is alleen te voet mogelijk, de parkeerplaatsen/garages hebben beperkte 

in- en uitrij mogelijkheden.  

- Wanneer ontvang ik mijn ticket?  

o Heb je via de website tickets besteld dan ontvang je direct na de betaling je tickets 

op het door jou opgegeven e-mailadres. Ben je genodigd? Dan ontvang je via jou 

contactpersoon een ticket.  

- Kan ik mijn ticket teruggeven? 

o Het is niet mogelijk om tickets terug te geven.   

- Er is iets mis met de bestelling of betaling wat nu?  

o Bij groepsreserveringen neem contact op met het Hospitality team van Maison van 

den Boer is tijdens kantooruren te bereiken via 020 765 2024 en voor particuliere 

tickets kunt u bellen met 076 572 70 00.  

- Kan ik ook ergens anders tickets kopen?  

o Ticket voor La Vuelta Holanda zijn alleen te koop via 

https://www.lavueltaholanda.com/hospitality/ Dit verkoop punt, via CM.Com, is het 

enige officiële verkooppunt. Elders kunnen tickets aangeboden worden tegen 

onevenredig hoge prijzen. La Vuelta Holanda en Maison van den Boer kunnen hier 

geen verantwoording in nemen.  

- Kan ik voor een groep bestellen?  

o Dat kan zeker! Wil jij de mogelijkheden bespreken? Laat je gegevens achter via het 

contactformulier, dan nemen wij contact met je op. Liever direct iemand spreken? 

Ons Hospitality team is tijdens kantooruren te bereiken via 020 765 2024. 

- Zijn er rolstoelplaatsen beschikbaar?  

o Het VIP event is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn echter geen aparte 

rolstoelplaatsen beschikbaar.  

- Moeten kinderen t/m 12 jaar een ticket kopen?  

o Ook kinderen t/m 12 jaar dienen een ticket te kopen.  

- Tot wanneer kan ik tickets kopen?  

o Tickets zijn te koop t/m 12 augustus  

  

https://www.lavueltaholanda.com/hospitality/
https://www.lavueltaholanda.com/hospitality/


Parkeren & vervoer 

- Ik kom met de fiets. Waar kan ik mijn fiets stallen? 

o Goed dat je met de fiets komt!  

o Wist je al dat je met Google Maps makkelijk kunt zoeken naar fietsenstallingen? Ga 

naar Google Maps, zoom in op het gebied waar je je fiets wil stallen en zoek op 

‘fietsenstalling’. We hebben ook wat mogelijkheden voor je op een rijtje gezet:  

o Jaarbeurs Utrecht 

Er is voldoende parkeergelegenheid rondom de Jaarbeurs. Kijk van te voren waar je 

het beste je fiets kunt stallen. Het is verboden om je fiets voor het Beatrixgebouw te 

parkeren. Enkele tips: Op parkeerterrein P3 en aan de Jan van Foreestraat vind je 

fietsenstallingen. Daarbij zit achter Hotel NH Utrecht op het Westplein ook een 

kleine stalling. Deze fietsenstallingen zijn niet overdekt en stallen is op eigen risico. 

Daarnaast zit er ook een bewaakte fietsenstalling van de NS in de omgeving: 

fietsenstalling Knoop. De eerste 24 uur stal je je fiets hier gratis. Let op: je hebt 

hiervoor wel een OV-chipkaart nodig. 

o Citadel ’s-Hertogenbosch 

Bij De Citadel (Zuid-Willemsvaart 2, ’s-Hertogenbosch) zijn voldoende fietsenrekken 

aanwezig. Deze fietsenstallingen zijn niet overdekt en stallen is op eigen risico. 

o Science Park Utrecht 

Rondom Minnaertgebouw (Leuvenlaan 4, Utrecht) zijn voldoende fietsenrekken 

aanwezig. Kijk van te voren waar je het beste je fiets kunt stallen. Enkele tips: Op het 

terrein van Hogeschool Utrecht en aan de Cambridgelaan zijn er fietsenstallingen 

beschikbaar. Deze stallingen zijn niet overdekt. Tussen het Buys Ballotgebouw en de 

Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging is er ook een overdekte fietsenstalling 

aanwezig. Ook bij het David de Wiedgebouw aan de Leuvelaan zijn overdekte 

stallingsmogelijkheden. Bij alle bovengenoemde fietsenstallingen is stallen op eigen 

risico. 

o KMA Breda 

Rondom de Koninklijke Militaire Academie (Kraanstraat 4, Breda) zijn voldoende 

fietsenrekken aanwezig. Kijk van te voren waar je het beste je fiets kunt stallen. 

o Chassé Theater Breda 

Rondom Chassé Theater  (Claudius Prinsenlaan 8, Breda) zijn voldoende 

fietsenrekken aanwezig. Kijk van te voren waar je het beste je fiets kunt stallen. 

- Waar kan ik parkeren?  

o Indien je een geldige parkeerkaart hebt ontvangen kan je parkeren bij de volgende 

locaties. Het aantal parkeerkaarten is beperkt waardoor het niet mogelijk is om extra 

parkeerkaarten bij te kopen. 

o Jaarbeurs Utrecht  

Vanwege de route die het peloton aflegt door de stad heen, zijn - en worden er - een 

aantal wegen naar de parkeerplaatsen afgesloten. Rijdt richting Croeselaan en volg 

vanaf daar de borden naar P3. Deze parkeerplaats is alleen toegankelijk voor gasten 

met een hiervoor gekregen parkeerkaart. LET OP! De parkeerplaats is tot uiterlijk 

14:45 uur bereikbaar! 

o Citadel ’s-Hertogenbosch  

Gasten die met de auto komen kunnen parkeren bij De Brabanthallen 's-

Hertogenbosch (Diezekade 2, ’s-Hertogenbosch Vanaf 10:00 uur is de parkeerplaats 

bij Brabanthallen geopend, gasten worden vanaf hier met de boot (boten varen 

https://www.ns.nl/fietsenstallingen/info/utrecht-centraal-knoop


tussen 10:00 -11:00uur) naar de Citadel gebracht. Vanaf 13:15 uur gaan er boten 

terug naar de Brabanthallen. Bij aankomst bij de Brabanthallen krijgt u op vertoon 

van uw parkeerkaart een geldige uitrijkaarten. 

o Science Park Utrecht  

Gasten die met de auto naar Utrecht Science Park komen kunnen parkeren bij 

Parkeerterrein Budapestlaan (Budapestlaan 17,  Utrecht). Vanaf hier is het +/- 5 

minuten lopen naar de ingang van Minnaertgebouw. LET OP! De parkeerplaats is tot 

14:45 uur bereikbaar & parkeervoucher is nodig! 

o KMA Breda 

Gasten die met de auto naar KMA, Breda  komen kunnen parkeren in parkeergarage 

De Prins (Middellaan 60, Breda). LET OP! Tot 11:00 uur is de parkeergarage 

bereikbaar en vanaf +/- 12:45 uur kan je de parkeergarage weer verlaten 

o Chassé Theater Breda  

Gasten die met de auto naar Chassé Theater komen kunnen parkeren in 

parkeergarage Chassé Parking (Coulissen 2, Breda LET OP! Tot 14:45 uur is de 

parkeergarage bereikbaar en gasten kunnen vanaf +/- 17:30 uur de parkeergarage 

weer verlaten. Bij binnenkomst in het Chassé Theater krijgt u op vertoon van uw 

parkeerkaart een geldige uitrijkaart. 

- Wat zijn de openingstijden van de parkeerplaatsen?  

o Jaarbeurs Utrecht  

Tot 14:45 uur is de parkeerplaats bereikbaar en gasten kunnen vanaf 20:45 uur het 

terrein weer verlaten.  

o Citadel ’s-Hertogenbosch  

Vanaf 10:00 uur is de parkeerplaats bij Brabanthallen geopend, gasten worden vanaf 

hier met de boot (boten varen tussen 10:00 -11:00uur) naar de Citadel gebracht. 

Vanaf 13:15 uur gaan er boten terug naar de Brabanthallen.  

o Science Park Utrecht  

Tot 14:45 uur is de parkeerplaats bereikbaar en gasten kunnen vanaf +/- 17:30 uur 

het terrein weer verlaten.  

o KMA Breda 

Tot 10:45 uur ‘s de parkeergarage bereikbaar en gasten kunnen vanaf 12:45 uur 

kunnen de gasten de parkeergarage weer verlaten.  

o Chassé Theater Breda  

Tot 14:45 uur is de parkeergarage bereikbaar en gasten kunnen vanaf +/- 17:30 uur 

de parkeergarage weer verlaten.  

- Hoe ik kom ik er met het OV? 

o Zie het kopje “digitale kaart” op de website van La Vuelta Holanda. Hier staat per 

locatie de bereikbaarheid uitgeschreven met fiets, OV of auto.  

Check voor je vertrek actuele reistijden en informatie of plan je reis via 9292. 

- Zijn er parkeerplaatsen voor mindervalide? 

o Op elke hierboven genoemde parkeerplaats of garage zijn plekken gereserveerd voor 

mindervaliden. De parkeerplaatsen of garages zijn allemaal op maximaal 10 minuten 

vanaf de ingang 

- Ik heb geen parkeerkaart, hoe kom ik hier aan?  

o Bij aankoop van de (toegangs-)tickets ontvangt u de gerechtigde parkeerkaarten. Het 

aantal parkeerkaarten is beperkt waardoor het niet mogelijk is om extra 

parkeerkaarten bij te kopen.   

- Hoever is het lopen vanaf de hierboven genoemde parkeerterreinen? 



o Maximaal 10 minuten ongeacht welke locatie, is er een langere loop tijd dan is er 

voor alternatief vervoer gezorgd.  

- Hoever is het lopen van het OV?  

o Zie het kopje “digitale kaart” op de website van La Vuelta Holanda. Hier staat per 

locatie de bereikbaarheid uitgeschreven met fiets, OV of auto. 

Check voor je vertrek actuele reistijden en informatie of plan je reis via 9292. 


