
Op www.amsterdam.nl/milieuzone kunt u met 
de kentekenchecker controleren of u toegang 
heeft tot de milieuzone.

Geen toegang milieuzone
Als u niet voldoet aan de regels van de 
milieuzone en u de milieuzone binnengaat 
zonder ontheffing riskeert u een boete van       
€100,- exclusief administratiekosten. De Ring 
A10 is de grens van de milieuzone. Op de Ring 
A10 rijden mag wel.

Voor uw bezoek of verblijf bij camping 
Vliegenbos of Camping Zeeburg met uw 
camper of kampeerwagen kunt u een 
dagontheffing krijgen. Nederlandse voertuigen 
moeten hiervoor bij de RDW geregistreerd 
staan met een SA-code. Bezoekers met een 
SA-kampeerwagen die geregistreerd staat in 
Amsterdam zijn vrijgesteld voor de milieuzone.
 
Dagontheffing aanvragen
Een dagontheffing voor uw verblijf bij 
Camping Vliegenbos of Camping 
Zeeburg geldt op de dag dat u aankomt en op 
de dag van vertrek. Tussentijds kunt u niet met 
uw voertuig in de milieuzone rijden. Om uw 
dagontheffing(en) aan te vragen gaat u naar 
ontheffingen.amsterdam.nl/camping/.
Voor de aanvraag heeft u nodig:
n de unieke code die u heeft ontvangen van 

de camping of de gemeente Amsterdam 
(via stadsloket.zuidoost.vergunningen.dvl 
@amsterdam.nl)

n uw kenteken
n uw datum van aankomst en datum van 

vertrek

U kunt uw dagontheffing vanaf drie maanden 
van te voren aanvragen. De ontheffing kan tot 
uiterlijk een dag na aankomst worden 
aangevraagd. Als uw aanvraag is afgerond dan 
ontvangt u een bevestiging via de mail. De 
dagontheffing voor uw kampeervoertuig is op 
beide dagen geldig tot de volgende ochtend 
06.00 uur. De totale kosten van de ontheffing 
zijn eenmalig €10,70 en deze kunt u betalen 
via iDeal of creditcard.

Bent u naar een van de campings in de 
milieuzone afgereisd maar maakt u 
rechtsomkeert? Houdt u er dan rekening mee 
dat voertuigen die geen toegang hebben dan 
alsnog een dagontheffing nodig hebben om 
geen boete te krijgen. U kunt in dit geval een 
willekeurige uitrijdatum selecteren.
 
Vragen?
Kijk op amsterdam.nl/milieuzone. Komt u er 
niet uit? Dan kunt u ons mailen op 
stadsloket.zuidoost.vergunningen.dvl@ 
amsterdam.nl of bellen op 14 020. Wij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 en 18.00 uur.

Eigenaren campers en kampeerwagens

Dagontheffing voor campers en 
kampeerwagens
Milieuzone Amsterdam
De gemeente Amsterdam kent net als andere grote steden milieuzones. Zo worden de meest 
vervuilende (diesel)voertuigen uit delen van de stad geweerd om de luchtkwaliteit in de stad 
te verbeteren. Campers en kampeerwagens die op diesel rijden hebben alleen toegang tot 
deze milieuzone met emissieklasse 4 en hoger. 

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, afdeling milieuzone Amsterdam, Ruimte en 

Duurzaamheid. Telefoon 14 020, amsterdam.nl

A
M

S-
12

63
40

-n
l-

N
L-

01
23

-1

http://www.amsterdam.nl/milieuzone

	Dagontheffing voor campers en kampeerwagens

