
Exclusive travel all the way. At Amsterdam Airport

Een exclusieve
manier van reizen
De VIP service is de meest exclusieve manier van reizen op Schiphol. Wij bieden u privacy, 
rust en persoonlijke service. Ongeacht met welke airline u reist. U kunt de VIP service 
reserveren bij vertrek, aankomst of transfer.

VIP service op Amsterdam Airport Schiphol
De naam zegt het al, u ontvangt een service van 
topniveau. In het VIP centre nemen onze collega’s u alles 
uit handen. Van het begin tot het einde van uw
verblijf. De VIP service omvat: check-in, afhandeling 
bagage, privé security check, paspoortformaliteiten, 
vervoer per limousine of luxe bus en food & beverage 
service. Indien beschikbaar verblijft u in een privé lounge. 

Zo kunt u in alle rust doorwerken, het laatste nieuws 
kijken of ontspannen in afwachting van uw vlucht.

Schiphol VIP centre
Tel: +31 (0)20 601 2180
vipcentre@schiphol.nl
schiphol.nl/vip

Tarieven Excl. btw Incl. btw

Aankomst of vertrek1) Tarief voor eerste passagier 
Elke volgende passagier

€ 510
€ 230

€ 617,10
€ 278,30

Transfer Tarief voor eerste passagier
Elke volgende passagier

€ 690
€ 340

€ 834,90
€ 411,40

Last minute toeslagen2):
Reservering aanvragen/wijzigen

Annuleringen

Binnen 36 uur voorafgaand aan schematijd vertrek of  
aankomst vlucht3)

Binnen 36 uur voorafgaand aan schematijd vertrek of  
aankomst vlucht

50%
toeslag

100%
toeslag

50%
toeslag

100%
toeslag

Extra services
Meeters & Greeters4)

Toeslagen
Tarief per persoon (max. 2)
Inzet extra limousine of luxe bus aan airside

 
€ 110
€ 240

 
€ 133
€ 290

1)   Als u gebruik maakt van de VIP service, kunt u vanaf twee uur voor vertrek, of tot één uur na aankomst verblijven in het VIP centre. Indien u een  
overstappende vlucht hebt, dan is een verblijfstijd van 3 uur in het VIP centre inclusief. Voor de resterende tijd zal een aanvullend tarief in rekening  
gebracht worden van € 185,- excl. BTW per uur. Kinderen tot 2 jaar reizen gratis via het VIP centre.

2)   Genoemde tijden zijn tijdzone Amsterdam (GMT +1).
3)   Indien er sprake is van een wijziging van personen/aantallen geldt een toeslag van € 100,-. 
4)   Maximaal 2 Meeters & Greeters per delegatie. Chauffeurs en assisterende medewerkers dienen op aanwijzing van onze medewerkers plaats te nemen, 


