
De meest 
exclusieve 
manier  
van reizen



VIP service op 
Amsterdam 
Airport Schiphol



Schiphol VIP service biedt u de meest exclusieve manier van reizen 

via onze luchthaven. We garanderen u privacy, rust en persoonlijke 

service, ongeacht met welke luchtvaartmaatschappij u reist. Omdat 

het VIP centre gescheiden is van de terminal, gaat de hectiek volledig 

langs u heen. Daarnaast neemt ons team u graag alle praktische 

zaken rondom uw reis uit handen. Zo kunt u rustig ontspannen of 

werken, en genieten van ons hoogstaande food & beverage aanbod.
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VIP service  
bij vertrek  
van uw vlucht

Laat u voor de deur van ons VIP centre 

afzetten of boek onze Terminal Valet 

Parking service. Ook kunnen wij met 

onze vervoerspartners uw vervoer naar 

het VIP centre regelen. Ons vriendelijke 

team ontvangt u met alle egards en 

brengt u meteen naar één van de 

exclusieve VIP lounges. Terwijl u zich in 

alle rust en comfort voorbereidt op uw 

reis, checken wij u in voor uw vlucht en 

brengen wij uw bagage naar het 

vliegtuig. Ook de paspoortcontrole  

vindt plaats in het VIP centre. Uiteraard 

staan we stand-by voor het geval u  

extra wensen heeft.





Wij houden uw vlucht in de gaten 

en halen u op in uw lounge als het 

tijd is om te gaan. We begeleiden 

u door onze privé security check. 

Vervolgens brengen wij u naar het 

vliegtuig in een luxe auto.



VIP service  
bij aankomst 
van uw vlucht  
Wij begroeten u bij de deur van het 

vliegtuig en brengen u met een luxe 

auto naar het VIP centre. Terwijl u in 

alle rust op uw koffers wacht, halen 

wij deze van het vliegtuig en handelen 

we de reisformaliteiten af. Als u alleen 

met handbagage reist, begeleiden 

we u naar de uitgang. Zo bent u snel 

weer onderweg. Ook bij aankomst 

is het mogelijk om onze partners uw 

aansluitend vervoer te laten verzorgen. 







VIP service bij 
overstap op 
Schiphol 
Ook tijdens uw overstap op Schiphol staat 

ons team tot uw beschikking. U wordt 

met een luxe auto van het vliegtuig naar 

het VIP centre gebracht. Terwijl u zich 

ontspant, opfrist of wat eet in één van 

onze luxe lounges, halen wij uw bagage 

op en handelen we de reisformaliteiten 

af. Uw bagage wordt ook naar uw 

vertrekkende vlucht gebracht, zonder dat 

u er omkijken naar heeft. Tot slot brengen 

wij u weer in een luxe auto naar uw 

aansluitende vlucht. 





Uw verblijf in 
het VIP centre
Eten en drinken is bij de VIP service 

inbegrepen. Geniet bij ons de hele 

dag van smakelijke gerechten vol 

verse ingrediënten. Er is een wisselend 

dagaanbod en onze chefs houden  

graag rekening met speciale wensen  

of allergieën. 

In uw lounge kunt u zich eenvoudig 

afsluiten van de dagelijkse drukte.  

Geniet van quality time met uw 

reisgezelschap, neem een ontspannen 

moment voor uzelf of bespreek de 

laatste stand van zaken met collega’s.



Exclusieve 
faciliteiten
Het VIP centre biedt u een groot 

aantal aanvullende diensten. Zo is een 

uitgebreid aanbod van internationale 

kranten en magazines inbegrepen. 

Ook kunt u gebruik maken van de 

wellness service en douche, zijn er 

vergaderruimtes- en conference call 

voorzieningen en is er excellente wifi. 

Bovendien staat het VIP centre in  

directe verbinding met het winkelgebied 

op de luchthaven. Aan onze jongere 

gasten is ook gedacht, zij kunnen zich 

vermaken met (digitaal) speelgoed.





Een unieke 
locatie
Het VIP centre ademt Nederlands 

erfgoed en design. De internationaal  

gerenommeerde ontwerpstudio van 

Marcel Wanders nam het interieur 

voor zijn rekening. In het gehele VIP 

centre staat de Nederlandse cultuur 

en geschiedenis, met iconisch design, 

schilder- en kunstwerken, centraal. 

De lounges en suites in het VIP centre 

kennen een eigen sfeer en thema en 

belichten ieder een ander facet van  

de Nederlandse cultuur en creativiteit.

Ons team ontvangt u graag op deze 

unieke locatie op Schiphol.





Wilt u meer informatie of reserveren? 

Tel: 020 601 2180 

vipcentre@schiphol.nl

Het VIP centre is dagelijks geopend van 06.00 - 23.00 uur.  

Bekijk de actuele tarieven, route informatie en een video  

van onze VIP service op de website. 

 

schiphol.nl/vip



Exclusive travel 
all the way. 
At Amsterdam 
Airport



Exclusive travel all the way. At Amsterdam Airport


