
  
 

Fiets mee in de metro 
 

 
 
Fiets in de metro  
Het is reizigers toegestaan de fiets buiten de spits ‘gratis’ mee te nemen in de metro. In onderstaande tabel 
zijn per metrolijn (lijn A, B, C, D en E) de exacte tijden aangegeven wanneer de fiets wel en niet mag 
worden meegenomen.  
 

 Maandag t/m vrijdag Weekend/Feestdag* 

 Metrolijn A,B,C,D,E Metrolijn A,B,C,D,E 

Tot 9:00 uur niet wel 

9:00 tot 16:00 uur wel wel 

16:00 tot 18:30 uur niet wel 

Na 18:30 uur wel wel 

* tijdens door RET aan te geven evenementen is het meenemen van de fiets in de metro verboden. 
 
Materieel 
In ieder metrorijtuig zijn speciale fietsvoorzieningen aangebracht, bestemd voor het meenemen van de 
fiets. Een sticker op de toegangsdeuren geeft aan waar het plaatsen van fietsen is toegestaan. Het 
maximaal aantal fietsen per metrorijtuig is twee. 
 
Stations en toegangspoortjes  
Reizigers met fiets wordt aangeraden gebruik te maken van de brede poortjes die met een rolstoel / buggy 
/ fiets sticker herkenbaar zijn. Ga altijd met de lift naar het perron, gebruik van de roltrappen door reizigers 
met een fiets is niet toegestaan.  
 
Noodsituaties 
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van RET medewerkers op te volgen. In geval van noodsituaties 
dient de reiziger met een fiets deze achter te laten in het metrorijtuig. Indien mogelijk kan de fiets later 
worden opgehaald.  
 
Reglement betreffende het meenemen van de fiets in de metro van de RET  
Artikel 1. Algemene principes 
Het is reizigers toegestaan een fiets mee te nemen in de metro op de metrolijnen A, B, C, D en E, op alle 
dagen van het jaar tijdens de exploitatie-uren, voor zover de bezetting van de metro dat toelaat en zonder 
de overige reizigers te hinderen. 
De aanwezigheid van fietsen in de metro op de metrolijnen A, B, C, D en E is niet toegestaan op 
weekdagen (maandag tot en met vrijdag) van aanvang dienst tot 9:00 uur en van 16:00 tot 18:30 uur.  
 
In het weekend en op feestdagen is het meenemen van een fiets in de metro – op de metrolijnen A tot en 
met E – de gehele dag toegestaan. 
 
Tandems, snorfietsen, bakfietsen en fietsen met een aanhangwagentje vallen buiten dit reglement en zijn 
niet toegestaan in de metro.  



  
 

Vouwfietsen, voor zover ze volledig samengevouwen zijn, vallen niet onder dit reglement. Hiervoor gelden 
de regels met betrekking tot handbagage. 
 
Het is in alle omstandigheden de bevoegdheid van RET medewerkers om te beslissen of een fiets al dan 
niet toegang krijgt tot de metro (onder meer in geval van een te hoge bezetting omdat de fiets andere 
reizigers kan hinderen). 
 
Het is verboden de fiets mee te nemen tijdens door de RET aan te geven evenementen (waaronder in 
ieder geval de Rotterdam Marathon). 
 
Artikel 2. Vervoerbewijs 
De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs waarmee is ingecheckt. Voor het vervoer 
van de fiets is geen afzonderlijk vervoerbewijs verschuldigd.  
 
Artikel 3. Verkeer in de metrostations, op de metroperrons en toegang tot de metro  
Fietsen mogen uitsluitend aan de hand worden meegenomen. Gebruik van de roltrappen door reizigers 
met een fiets is verboden.  
 
Reizigers met een fiets volgen dezelfde route als reizigers met een rolstoel. Alle metrostations zijn goed 
toegankelijk, door hellingbanen en/of liften. De liften die in de metrostations aanwezig zijn, zijn toegankelijk 
voor fietsen.  
 
Metrostations zijn afgesloten met toegangspoortjes. Op ieder metrostation zijn echter extra brede poortjes 
aanwezig, die bij uitstek geschikt zijn voor reizigers met fiets om toegang te krijgen tot de metroperrons. 
 
Reizigers met een fiets zijn verplicht te allen tijde doorgang te verlenen aan andere reizigers en mogen hun 
bewegingen niet hinderen. 
 
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van RET medewerkers op te volgen. In geval van noodsituaties 
dient de reiziger met een fiets de fiets achter te laten in het metrorijtuig. Indien mogelijk kan de reiziger de 
fiets na afloop van het incident ophalen. De reiziger dient in dit geval vooraf contact op te nemen met het 
RET Klant Contact Center (0900 – 500 6010, € 0,15 per minuut of via kcc@ret.nl). 
 
Artikel 4. Fiets in de metro 
Het meenemen van een fiets is alleen toegestaan in metrorijtuigen, welke zijn voorzien van een sticker met 
daarop een fiets. Het maximum aantal van twee fietsen dat tegelijkertijd is toegestaan in een metrorijtuig 
wordt vermeld op de sticker die op de toegangsdeuren voor de fiets van het betreffende metrorijtuig is 
aangebracht.  
 
Reizigers met fiets zijn verplicht de fiets in de daartoe aangebrachte speciale fietsvoorziening te plaatsen, 
vast te maken of vast te houden. 
 
 
 Bombardier-metrorijtuigen type SG2-1/MG2-1  

 

 
 



  
 

 
 

  Bombardier-metrorijtuigen type SG3 en RSG3 

 

 
 
 
NB. Bij de bestuurderscabine is het plaatsen van fietsen nadrukkelijk verboden. Dit is met stickers aan de buitenkant én in de metro 
aangegeven.  

 
Artikel 5. Voorrang rolstoel 
In de Bombardier-metrorijtuigen (typen SG2-1, MG2-1 en(R)SG3) maken reizigers met fiets en 
mindervaliden met rolstoel gebruik van dezelfde fiets-, resp. rolstoelplek.  
In geval reizigers met fiets en mindervaliden met rolstoel op eenzelfde moment gebruik wensen te maken 
van deze zelfde plek dan hebben de mindervaliden in alle gevallen voorrang. De reiziger met fiets zal in 
voorkomende gevallen plaats moeten maken voor de mindervalide met rolstoel. De reiziger met fiets zal 
moeten uitwijken naar beschikbare fietsplek(ken) in hetzelfde metrorijtuig of in een ander metrorijtuig (c.q. 
metrotrein). 
 
Artikel 6. Eigen risico 
De RET is jegens de reiziger behoudens opzet of grove schuld op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
schade aan de fiets of ontstaan door de fiets. Het meenemen van de fiets geschiedt derhalve geheel op 
eigen risico.   
 
De RET is jegens de reiziger (niet zijnde de eigenaar van een fiets) behoudens opzet of grove schuld op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door meegenomen fiets(en) van 1 (of meer) 
reiziger(s). 
 
Artikel 7. Toepassing 
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2010.  
Het vernietigt en vervangt het vorige reglement d.d. 1 oktober 2008.  
  
Colofon Uitgave: RET afdeling MVS, januari 2013. 


