
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. Wij verzorgen 
uw check-in, bagagetransport en paspoortformaliteiten 
terwijl u geniet van een versnapering in één van onze
stijlvolle lounges. U kunt in alle rust doorwerken, 

het laatste nieuws kijken of ontspannen in afwachting van 
uw vlucht. Wij hebben zelfs een douchefaciliteit waar u 
zich even kunt opfrissen.

Vlak voor vertrek begeleiden we u naar onze eigen security 
check, speciaal voor gasten van het VIP centre. Vervolgens 
wordt u in stijl naar het vliegtuig gebracht.

Basistarieven1) per 1 januari 2018  (exclusief BTW)

Aankomst of vertrek2) Tarief voor de eerste passagier 
Elke volgende passagier

€ 315
€ 125

Transfer Tarief voor de eerste passagier 
Elke volgende passagier

€ 445
€ 185

Meeters & Greeters3) Per delegatie de eerste twee personen 
Elke volgende Meeter & Greeter

Gratis
€ 50

Annuleringen4) Tot 24 uur voorafgaand aan schematijd vertrek of aankomst vlucht
Vanaf 24 uur voorafgaand aan schematijd vertrek of aankomst vlucht
Bij niet afmelden (no show)

Gratis
€ 100
€ 315

Last minute reserveringen Vanaf 24 uur voor schematijd vertrek of aankomst vlucht, toeslag € 100

Wijzigingen reserveringen4) Vanaf 24 uur voor schematijd vertrek of aankomst vlucht, toeslag € 100

Inzet extra limousine of luxe bus aan airside € 150

1)  De VIP service omvat: check-in, afhandeling bagage, paspoortformaliteiten, vervoer per limousine/luxe bus/courtesy car en food & beverage service.  
U verblijft in één van de exclusieve VIP ruimten, indien beschikbaar is een privé lounge mogelijk.

2)  Als u gebruik maakt van de VIP service, kunt u tot twee uur voor vertrek, of één uur na aankomst gratis vergaderen in het VIP centre (max. 3 personen).
3)  Chauffeurs en assisterende medewerkers dienen in de daarvoor bestemde wachtruimte plaats te nemen, met uitzondering van persoonsbeveiligers.
4)  Tarieven voor annuleringen en wijzigingen gelden tot vijf personen. Vanaf vijf personen geldt het dubbele annulerings- en wijzigingstarief.



Parkeren bij het VIP centre

Parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij de VIP 
service. Komt u met de auto naar het VIP centre? 
Dan kunt u gebruik maken van Terminal Valet 
Parking. Dit parkeerproduct kunt u vooraf  
online reserveren. U laat uw auto achter bij de in-
gang van het VIP centre en geeft uw sleutels af bij 
de receptie. Een medewerker van Terminal Valet 
Parking haalt uw auto op om deze naar een veilige 
garage op de luchthaven te brengen. Wanneer 
u terugkomt, staat uw auto weer voor u klaar bij 
het VIP centre. Meer informatie vindt u  
op schiphol.nl/vip. 

Indien u wordt gebracht of gehaald bij het VIP 
centre, dan kunt u zich aanmelden bij de slag-
boom onder uw naam. Uw chauffeur kan in dit 
geval kort parkeren voor het VIP centre.

Route per auto

Vanaf A4 Amsterdam:
Neem op de snelweg afslag Schiphol. Houd 
links aan en volg de borden ‘Lang Parkeren’. 
Blijf links aanhouden en voeg links uit op de 
afrit. Sla rechtsaf de Schiphol Boulevard op. Bij 
de verkeerslichten slaat u rechtsaf de Westelijke 
Randweg (uitvoegstrook) op. Bij de volgende 
verkeerslichten weer rechtsaf, vervolgens neemt 
u de eerste weg links (Jan Plezierweg). Volg vanaf 
hier de borden.

Vanaf A4 Den Haag/Rotterdam:
Neem op de snelweg afslag Schiphol. Houd daar-
na rechts aan en volg het bord ‘Lang Parkeren’. Bij 
de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat 
u linksaf de Westelijke Randweg op; houd hierbij 
de uitvoegstrook naar rechts aan. Bij de volgende 
verkeerslichten gaat u rechtsaf de Schiphol Boule-
vard op, vervolgens neemt u de eerste weg links
(Jan Plezierweg). Volg vanaf hier de borden.
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Het Schiphol VIP centre is 7 dagen per week  
geopend van 06:00 uur tot 23:00 uur.

Schiphol VIP centre
Tel: 020 601 2180
vipcentre@schiphol.nl

VIP centre


