Aviation/Safety,Security&Environment
Badge Center
Telefoon: (020) 601 2626
Email: voertuigregistratie@schiphol.nl
www.schiphol.nl/werken
Openingstijden: ma t/m vrij (m.u.v. feestdagen)
Aanvraagformulier Schiphol(dag)pas voor voertuigen
08.00- 16.30 uur
Lees eerst de invulinstructie en belangrijke informatie: zie blz. 2!
Voertuiggegevens dienen exact overeen te komen met de gegevens van het kentekenbewijs. Postadres: Evert van de Beekstraat 202,
Grijze blok rechts niet in te vullen door de aanvrager.
1118 CP Luchthaven Schiphol

1. Gegevens voertuig (in te vullen door aanvrager)

In te vullen door
Badge Center

Datum aanvraag (dd-mm-jj)
Kenteken
Meldcode (zie invulinstructie)

Afgewezen

Merk

Pasverlenging

Type

Akkoord

Basiskleur (originele kleur)
Is het voertuig een personenauto?

Ja

Stempel
Badge Center

Nee, anders nl:

2. Gegevens aanvraag (in te vullen door opdrachtgever)
Soort aanvraag

Nieuw

Verlenging Pasnummer:

Motivatie aanvraag
(zie invulinstructie 2a.)

Aanvraagnummer:
Naam medewerker:

3. Gegevens voertuigpas (in te vullen door opdrachtgever)
Werkzaamheden ingaand
(dd-mm-jj) (max. 5 jaar)
Soort voertuigpas

t/m
Toegekende soort voertuigpas:
Permanente pas

Dagpas

Dagpas

Permanente pas

4. Gegevens werkgever (in te vullen door aanvrager)
Naam bedrijf
Afdeling

Afwijkende duur:

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Fax

........../........../.......... t/m ........../........../..........

5. Gegevens opdrachtgever van werkgever (in te vullen door opdrachtgever)
Uitgiftepunten:

Naam bedrijf

G-passage (Hek 60)

Afdeling
Contactpersoon

E-mail

Hek 90

Telefoon

Fax

Tunnel Zuid-Oost (Hek 43b)

6. Werkgever

Opdrachtgever

Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met de hierbij verstrekte informatie alsmede met de
voorwaarden "Schiphol(dag)pas voertuigen".

Naam handtekeninggemachtigde

Naam handtekeninggemachtigde

Handtekening

Handtekening

Datum (dd-mm-jj)

Datum (dd-mm-jj)
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Invulinstructie
Formulier dient uitsluitend ingevuld te worden door de werkgever en indien van toepassing ook door de opdrachtgever.
Het aanvraagformulier dient duidelijk, volledig en in blokletters te worden ingevuld. Bij onleesbaarheid en/of het ontbreken van
gegevens kan het formulier niet in behandeling worden genomen. Het aanvraagformulier dient te zijn voorzien van originele
handtekeningen (geldt voor punt 6). Doorhalingen of het gebruik van correctiemiddelen en stickers zijn niet toegestaan, tenzij
zowel handtekeninggemachtigde werkgever als handtekeninggemachtigde opdrachtgever bij de doorhaling en/of wijziging hun
handtekening hebben geplaatst.

1. Gegevens voertuig
Vul hier de gegevens in zoals vermeld in het kentekenbewijs. De Meldcode bestaat uit de laatste 4 cijfers van het
chassis-identificatienummer zoals vermeld in het kentekenbewijs.
Een voertuig moet door het voeren van bedrijfskleuren en/of permanente bedrijfslogo's, al dan niet met naamsvermelding,
duidelijk herkenbaar zijn als bedrijfsvoertuig. Bedrijfslogo's zijn minimaal 30 bij 50 centimeter en moeten tenminste aan de twee
zijden van het voertuig op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht. Een permanent logo is niet direct verwijderbaar of
overdraagbaar.

2. Gegevens aanvraag
Het voertuigpasnummer is het bovenste 6-cijferige nummer op de achterzijde van de pas welke bevestigd is in het voertuig.
Geef bij 'Motivatie' aan:
1. waar het voertuig moet zijn,
2. hoe vaak de pas per kwartaal gebruikt zal gaan worden en
3. welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

3. Gegevens voertuigpas
Permanente passen worden maximaal voor 5 jaar uitgegeven. Bij dagpassen wordt de pas voor maximaal 3 maanden
uitgegeven. Dagpassen zijn geldig voor 1 dag en kunnen niet meer dan 10 keer per kwartaal geactiveerd worden, mits deze per
keer 24 uur van te voren zijn aangevraagd.
LET OP!: De originele aanvraag voor de voertuigpas dient uiterlijk 1 werkdag voor de aangevraagde datum om 10.00uur in het
bezit te zijn van het Badge Center (24 uur van tevoren).

5. Gegevens opdrachtgever van werkgever
Indien de aanvragende werkgever niet zelfstandig passen mag aanvragen, dienen hier de gegevens van de opdrachtgever
ingevuld te worden.

6. Werkgever/Opdrachtgever
Een handtekeninggemachtigde is een persoon die als tekenbevoegde geregistreerd is bij Area & Access Control.

LET OP!: Wacht met uw ondertekening tot het gehele formulier goed is ingevuld!
Conform de leveringsvoorwaarden voertuigpassen is de werkgever verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
aanvraag.

Belangrijke informatie
*

Uitgifte voertuigpas alleen aan personen op vertoon van een geldige Schipholpas en die werkzaam zijn voor de
werkgever/opdrachtgever die de voertuigpas voor het betreffende voertuig heeft aangevraagd.

*

De verstrekte gegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze registratie is aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens. Afschrift van het betreffende aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij
Badge Center Regie.

*

Wanneer de aanvrager over een opdrachtgever beschikt, dienen de velden 1 en 4 uitsluitend door de aanvrager te
worden ingevuld en de velden 2, 3 en 5 uitsluitend door de opdrachtgever.
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PRINTEN FORMULIER RESET

Voorwaarden Schiphol(dag)pas voor Voertuigen
Maart 2013
Algemene Voorwaarden waaraan de aanvrager c.q. gebruiker van een Schiphol(dag)pas voor Voertuigen
(hierna te noemen: “Voertuigpas”) zich dient te onderwerpen (hierna te noemen: de “Voorwaarden”).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

De Voertuigpas is voertuiggebonden, mag nimmer worden overgedragen aan derden en geeft uitsluitend rechten aan
het desbetreffende voertuig.
De Voertuigpas dient te allen tijde zichtbaar aanwezig te zijn in of op het desbetreffende voertuig, bij betreding van en
aanwezigheid in beschermd gebied.
De Voertuigpas is verstrekt in verband met de noodzaak het beschermd gebied te betreden voor het verrichten van
werkzaamheden.
De Voertuigpas blijft eigendom van Schiphol Nederland BV (hierna te noemen: “SNBV”) en mag slechts worden
gebruikt in het kader van de activiteiten waarvoor hij wordt verstrekt.
Passage naar en van beschermd gebied is slechts toegestaan via door SNBV aangewezen doorgangen.
Vermissing dan wel beschadiging van de Voertuigpas dient onmiddellijk te worden gemeld aan de afdeling Badge
Center Schiphol (020 601 2626) van SNBV of buiten kantooruren aan de Duty Manager Security (020 601 3000).
Indien de vermiste pas wordt teruggevonden dient dit wederom onmiddellijk te worden gemeld aan het Badge Center of
buiten kantooruren aan de Duty Manager Security.
Bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden in het kader waarvan de Voertuigpas is verstrekt, verliest de Voertuigpas
zijn geldigheid en dient men de Voertuigpas per ommegaande te laten blokkeren en te laten verwijderen.
Aanwijzingen gegeven door een controlerend functionaris van SNBV of van functionarissen in dienst van een door
SNBV aangewezen (beveiligings)bedrijf of van functionarissen werkzaam bij op Schiphol bevoegde onderdelen van
Douane en Koninklijke Marechaussee dienen stipt en te allen tijde te worden opgevolgd.
De Voertuigpas dient in oorspronkelijke staat te worden gebruikt en te worden geretourneerd.
SNBV verwerkt de persoonsgegevens van de pasaanvrager zoals opgenomen op het Aanvraagformulier
Schiphol(dag)pas voor voertuigen, alsmede het gebruik van de Voertuigpas, voor administratieve doeleinden, ten
behoeve van de toegang(scontrole), alsmede overige doeleinden in het kader van de bescherming van de
burgerluchtvaart. SNBV heeft de verwerking van deze gegevens gemeld conform het bepaalde in de Wet bescherming
persoonsgegevens. Een afschrift van het meldingsformulier ligt ter inzage bij de afdeling Badge Center van SNBV.
SNBV kan in bepaalde gevallen op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn deze gegevens aan derden te
verstrekken.
De Voertuigpas en/of de (toegangs)bevoegdheid kan worden ingetrokken in geval de uitslag van een, van
overheidswege, ingesteld onderzoek daartoe aanleiding geeft.
De voertuigpas wordt alleen uitgegeven aan personen op vertoon van een geldige Schipholpas die werkzaam zijn voor
de werkgever/opdrachtgever die de voertuigpas voor het betreffende voertuig heeft aangevraagd.
De velden 1 en 4 van het Aanvraagformulier voertuig(dag)pas Airside dienen uitsluitend door de aanvrager te worden
ingevuld. Veld 2, 3 en 5 dienen uitsluitend door de opdrachtgever te worden ingevuld.
Veld 6 dient zowel door de aanvrager, als door de opdrachtgever te worden ingevuld. Indien bij de afdeling Badge
Center Schiphol gerede twijfel bestaat over het niet voldoen aan de genoemde voorwaarden ten aanzien van het
invullen van het Aanvraagformulier Schiphol(dag)pas voor voertuigen, zal de aanvraag worden afgewezen en zal na
herhaling een handhavingstraject door SNBV gestart worden.

Vervolg, zie andere pagina
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Aanvullende voorwaarden, waaraan de aanvrager c.q. gebruiker van een Elektronische Voertuigpas (hierna te
noemen: “EVp”) zich dient te onderwerpen.
14. De algemene voorwaarden voor de Schiphol(dag)pas voor Voertuigen ( hierna te noemen: de “Voorwaarden”) zijn
integraal op (het gebruik van) de EVp van toepassing, behoudens de hieronder staande wijzigingen c.q. aanvullingen.
15. De EVp wordt slechts verstrekt aan voertuigen die beschikken over een RDW-kenteken en zijn voorzien van een
permanent bedrijfslogo - al dan niet met naamsvermelding - en/of bedrijfskleur.
16. De EVp dient te allen tijde zichtbaar aanwezig te zijn op de voorruit van het desbetreffende voertuig , bij betreding van
en aanwezigheid in beschermd gebied.
17. Na aanvraag dient de EVp binnen een maand opgehaald te worden. Indien de EVP niet tijdig wordt opgehaald dan
wordt de aanvraag voor de EVp vernietigd en zal na herhaling een handhavingstraject door SNBV gestart worden.
18. De Voertuigpas dient onmiddellijk uit het desbetreffende voertuig verwijderd te worden indien het voertuig niet meer in
beschermd gebied zal komen (na vervanging voertuig, beëindiging werkzaamheden etc).
19. De EVp dient onmiddellijk na verwijdering te worden ingeleverd bij één van de door SNBV aangewezen inname punten.
20. Bij inlevering van de EVp aan SNBV zal een ontvangstbewijs worden verstrekt.
21. Indien een verlopen EVp niet wordt ingeleverd dan behoudt SNBV zich het recht voor om gedurende 1 jaar geen
nieuwe EVp aan betrokken aanvrager te verstrekken.
22. Onverminderd het bepaalde in artikel 21, verbeurt de aanvrager c.q. gebruiker van de EVp een boete die minimaal
overeenkomt met de waarde van de pas (EURO 50,-), indien de EVP niet of niet tijdig wordt ingeleverd overeenkomstig
deze Voorwaarden.
23. De EVp wordt in beginsel slechts voor de geldigheidsduur verstrekt welke op het Aanvraagformulier voor de EVp staat
opgenomen, doch maximaal voor 5 jaar.
24. SNBV kan de geldigheidsduur van een EVp na afloop van de periode en op aanvraag van de desbetreffende partij
verlengen. Indien SNBV de geldigheidsduur van een dergelijke Voertuigpas verlengt, blijven deze Voorwaarden
gedurende de periode van verlenging van de geldigheidsduur integraal van toepassing.
25. Bij vervanging van de Voertuigpas ten gevolge van vermissing en/of beschadiging zullen aan de pasaanvrager
administratieve kosten in rekening gebracht worden volgens het dan geldende tarief. Deze Voorwaarden blijven
integraal van toepassing op (het gebruik van) de vervangende Voertuigpas.
26. Alle kosten door SNBV gemaakt ter uitvoering en tot behoud van haar rechten uit het gebruik, zoals gerechtelijke en
buitengerechtelijke invorderingskosten, komen voor rekening van de bestuurder en/of diens werkgever.
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Aanvullende voorwaarden, waaraan de gebruiker van een Alternatieve Voertuigpas (hierna te noemen: “AVp”) zich
dient te onderwerpen.
27. De algemene voorwaarden voor de Schiphol(dag)pas voor Voertuigen ( hierna te noemen: de “Voorwaarden”) zijn
integraal op (het gebruik van) de AVp van toepassing, behoudens de hieronder staande wijzigingen c.q. aanvullingen.
28. De AVp zal slechts verstrekt worden aan werkgever/aanvrager voor een voertuig dat niet beschikt over een voorruit of
een afsluitbare cabine of waarbij anderszins de zichtbaarheid of uitleesbaarheid van een EVp problemen oplevert,
nadat hiervoor een aanvraag is gedaan bij de afdeling Badge Center Schiphol (020 601 2626) van SNBV of, buiten
kantooruren, bij de Duty Manager Security (020 601 3000).
29. De AVp dient te allen tijde zichtbaar te zijn aan de bestuurders(linker)zijde van het desbetreffende voertuig, bij betreding
van en aanwezigheid in beschermd gebied.
30. Bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden waaronder de AVp is verstrekt, verliest de AVp zijn geldigheid en dient
de AVp per ommegaande door het bedrijf waaraan de AVp is verstrekt van het betreffende voertuig verwijderd te
worden.
31. Indien een bedrijf de verlopen AVp niet heeft verwijderd van het betreffende voertuig, behoudt SNBV zich het recht voor
om gedurende 1 jaar geen nieuwe AVp aan betrokken bedrijf te verstrekken.
32. Een geldigheidsduur voor de AVp zal bij de introductie van de pas worden aangekondigd. De geldigheidsduur van de
AVp wordt niet verlengd. De geldigheidsduur bedraagt maximaal de levensduur van het voertuig waarop de AVp is
aangebracht.
33. Door verwijdering van de AVp van het betreffende voertuig wordt de pas vernietigd.
34. Beschadiging van de AVp dient onmiddellijk te worden gemeld aan de afdeling Badge Center Schiphol (020 601 2626)
van SNBV of, buiten kantoor uren, aan de Duty Manager Security (020 601 3000).
35. De werkgever/aanvrager dient zelf te registreren op welk(e) voertuig(en) de AVp is aangebracht en dient op verzoek
van SNBV deze registratie te overleggen.
36. De werkgever/aanvrager zal de AVp aanbrengen volgens een wijze die door SNBV is voorgeschreven.

Aanvullende voorwaarden, waaraan de gebruiker van een Schiphol Autodagkaart (hierna te noemen:
“Autodagkaart”) zich dient te onderwerpen.
37. De algemene voorwaarden voor de Schiphol(dag)pas voor Voertuigen ( hierna te noemen: de “Voorwaarden”) zijn
integraal op (het gebruik van) de Autodagkaart van toepassing, behoudens de hieronder staande wijzigingen c.q.
aanvullingen.
38. De Autodagkaart zal slechts verstrekt worden aan een bestuurder van een voertuig die in bezit is van een geldige
Schiphol Bezoekerspas (voor personen) en die met dit voertuig toegang tot beschermd gebied wenst op zakelijke of
humanitaire gronden.
39. De Autodagkaart wordt slechts aan een houder van een geldige Schiphol Bezoekerspas verstrekt wanneer deze wordt
begeleid door een Schipholpashouder met permanente begeleidingsbevoegdheid.
40. De Autodagkaart dient te allen tijde zichtbaar te zijn aan de bestuurders(linker)zijde van het desbetreffende voertuig, bij
betreding van en aanwezigheid in beschermd gebied.
41. Bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden waaronder de Autodagkaart is verstrekt, verliest de Autodagkaart zijn
geldigheid en dient de Autodagkaart per ommegaande door de bestuurder van het bezoekende voertuig waaraan de
Autodagkaart is verstrekt van het betreffende voertuig verwijderd te worden.
42. Indien een bedrijf de verlopen Autodagkaart niet heeft verwijderd van het betreffende voertuig, behoudt SNBV zich het
recht voor om gedurende 1 jaar geen nieuwe Autodagkaart aan de betrokken bezoeker te verstrekken.
43. De Autodagkaart is geldig voor de duur van het uitvoeren van de in artikel 38 bedoelde activiteiten, doch niet langer dan
1 dag (maximaal 24 uur) en dient bij het verlaten van het beschermd gebied te worden ingeleverd. De geldigheidsduur
van de Autodagkaart wordt niet verlengd.
44. Wanneer een houder van een geldige Schipholpas voor personen , die normaliter beschikt over een voertuig met een
geldige EVp, maar door omstandigheden daar niet over kan beschikken, kan de Duty Manager Security besluiten de
Autodagkaart als toegangsbewijs toe te kennen.
45. Overige gebruiksvoorwaarden voor de Autodagkaart zijn opgenomen op de achterzijde van de Autodagkaart.
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