
Veel gestelde vragen over de concerten van André Rieu in Maastricht: 

 

- Hoelaat begint het concert? 
Het concert begint om 21.00 uur op het Vrijthof. 
De hekken gaan open om 19.30 uur. 
 
- Hoelaat eindigt het concert? 
Het concert zal naar verwachting eindigen rond 00.00/00.30 uur ’s nachts. 

 
- Is er vrije plaatskeuze? 
Er is geen vrije plaatskeuze. 
Iedere gast heeft zijn/haar eigen stoelnummer. 
Ter plekke zijn piccolo’s aanwezig om u naar uw plaats te begeleiden. 
 

- Mogen rollators of rolstoelen meegenomen worden naar de plaats? 
U mag met de rollator of rolstoel naar uw zitplaats gaan. Vervolgens kunnen deze langs de 
zijkant van het plein worden weg gezet. De piccolo’s zullen u hierbij assisteren. 
 
- Gaat het concert door bij slecht weer? 

Bij regen gaat het concert op het Vrijthof door. 
Wij adviseren u warme regenkleding mee te nemen. 

 
- Kan ik gebruik maken van pendelbussen of openbaar vervoer? 
Voorafgaand aan het concert kunt u gebruik maken van zowel trein- als busvervoer naar en 
in Maastricht. 
Houdt u er rekening mee dat er geen openbaar vervoer meer is na afloop van het concert. 
Er worden geen speciale pendelbussen ingezet. 
 

- Waar kan ik parkeren? 
Wij adviseren u om tijdig en goed voorbereid naar Maastricht te vertrekken. 
Het is beter de vrijthofgarage te vermijden vanwege grote drukte op het Vrijthof. Tevens blijft de 
Vrijthof garage na 18.00uur alleen bereikbaar voor abonnementhouders. 
 
De actuele verkeerssituatie en parkeermogelijkheden vindt u op de volgende site: 

http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/auto/parkeren 
of 

http://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/maastricht 
 
- Waar kan ik de camper parkeren? 
De parkeer- en overnachtingsmogelijkheden voor campers in Maastricht vindt u hier: 
http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/auto/parkeren/camper 

 
Buiten Maastricht kunt u kamperen bij: 
- Camping Oosterdriessen in Eijsden 
- Camping Mooi Bemelen in Bemelen 
- Camping de Cauberg in Valkenburg a/d Geul 
 
- Waar staan de taxi’s? 

Vanwege drukte adviseren wij vooraf een taxi te reserveren. 
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Taxi Frenske op telefoonnummer:  
043-3636362. 
De chauffeur kan dan ook aangeven waar u het beste met elkaar kunt afspreken. 
Een veel gebruikt punt is aan de Kommel, waar het Kruisherenhotel gelegen is. 
 

- Kan ik gekochte tickets annuleren of omruilen? 
Een bestelling is voor de afnemer onherroepelijk. Het is tevens niet mogelijk wijzigingen aan te 
brengen. 
Voor het bestellen van tickets voor de André Rieu concerten via www.vvvmaastricht.nl 
gelden de voorwaarden van Paylogic: 
https://d2ietykbmzqgpu.cloudfront.net/media/frontoffice/termsofuse/nl/Algemene_Voorwaarden_P
aylogic.pdf 
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