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1 Welkom op Schiphol! 

1.1 Het merk Schiphol  

Binnenkort ga je je vestigen op Schiphol waar al zo’n 500 bedrijven je voor gingen. 

Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schiphol, krijgt te maken met een groot aantal zaken die iets anders liggen dan bij 

vestigingen buiten Schiphol. Veel informatie is ook te vinden op onze website www.schiphol.nl.  

Deze gids is een aanvulling van de website en bevat de meest gestelde vragen.  

 

Op Schiphol werken we met partners, overheidsorganisaties en andere partijen in allerlei netwerken. 

In onze bedrijfsvoering op de luchthaven Schiphol zijn we niet alleen afhankelijk van luchtvaartmaatschappijen 

maar ook van de luchtverkeersleiding, de slotcoördinator, de landelijke overheid, provincie en gemeenten en hun 

inwoners, afhandelaren, securitybedrijven, de douane en de Koninklijke Marechaussee. 

Terwijl deze partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben, is de nauwe en langdurige samenwerking 

met hen de sleutel tot een succesvolle en duurzame luchthavenoperatie. 

 

Over Schiphol valt veel te vertellen. Wij zullen daarom ook regelmatig verwijzen naar de verschillende 

Schipholsites waar veel informatie op te vinden is. 

 

Over organisatie, missie, structuur en financiële situatie verwijzen we je naar ons jaarverslag. 

 

Wij wensen je veel succes op Schiphol! 
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1.2 Contactgegevens  

1.2.1 Correspondentieadres  

Amsterdam Airport Schiphol  

Postbus 7501 

1118 ZG  SCHIPHOL  

 

1.2.2 Bezoekadres kantoren 

Schipholgebouw 

Evert van de Beekstraat 202  

1118 CP  SCHIPHOL  

+31 (0)20 601 9111 
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1.2.3 Handige wegwijzer voor praktische zaken 
Hieronder geven we een korte toelichting op begrippen die betrekking hebben op de relatie huurder versus 

verhuurder c.q. business partner versus Amsterdam Airport Schiphol (hierna te noemen AAS). 

 

 

1.3 Algemeen 

Begrippen Begrippen Begrippen Begrippen     

 

1.3.1 Huurder  
De organisatie die een huurovereenkomst sluit met de gebouweigenaar (de verhuurder), Schiphol Real Estate. 

 

1.3.2 Verhuurder 
Schiphol Real Estate, afdeling van Amsterdam Airport Schiphol die het Terminalgebouw verhuurt aan bedrijven. 

 

1.3.3 Business manager 
Je contactpersoon van de afdeling Consumers binnen Amsterdam Airport Schiphol. 

 

1.3.4 Business partner 
Bedrijf met wie Amsterdam Airport Schiphol een zakelijke overeenkomst aangaat, anders dan een 

huurovereenkomst. 

 

1.3.5 Airside 

De gebieden die alleen toegankelijk zijn voor reizigers die vertrekken of aankomen met het vliegtuig. Dit zijn o.a. 

de gates en de pieren en de lounges. 

 

1.3.6 Landside  

De gebieden die openbaar toegankelijk zijn voor al het publiek. Dit zijn o.a. incheckbalies, parkeergarages en het 

openbaar vervoer.  

 

2.3.7 De terminal 
Een verzamelgebouw met meerdere bedrijven in één gebouw.  

Onder het Terminalcomplex vallen: 

– Pieren 

Een uitgestrekt deel van de luchthaven dat in directe verbinding staat met de terminal. 

Hier bevindt zich een groot aantal gates. 

 
– Lounges 

Het algemene gebied na de securitycontrole waar een passagier verblijft tot het tijd is om 

naar de gate te gaan waar de vlucht vertrekt. In dit gebied is een groot aanbod winkels, 

horeca en andere faciliteiten voor een zo aangenaam mogelijk verblijf.  

 

– Vertrekhallen 

Hier checken reizigers in en geven ze hun bagage af. 

 
– Skyport-gebouw 

Hier vestigt zich een aantal gebouwen. Hier zit o.a. het bemanningscentrum. 

Hier komen de crews van verschillende luchtvaartmaatschappijen om hun 

vluchtinformatie op te halen en bereiden ze hun vlucht voor. 

 
– Schiphol Plaza  

Het winkelcentrum vóór de paspoortcontrole.  Vanaf hier loop je door naar alle 

aankomst- en vertrekhallen. Op Schiphol Plaza zit ook het Station Schiphol Airport. 
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1.4 Afval 

Je dient zelf te zorgen voor de dagelijkse afvoer van afval naar de daarvoor bestemde afvalcontainers in de 

Expeditiestraat en Transportstraat. Deze containers bevinden zich in de beveiligde zone: je komt hier alleen met je 

Schipholpas (bediening van de liften).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Afvalscheiding 

In het kader van het milieubedrijfsplan heeft de overheid bepaald dat papier, KGA-artikelen (klein gevaarlijk afval 

zoals batterijen, tonercartridges etc.), glas en restafval apart ingezameld wordt. 

Afval moet je zoveel mogelijk scheiden. Hiervoor staan diverse containers in het gebouw in speciale ruimtes in de 

Expeditiestraat en de Transportstraat. 

 

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het correct verwijderen van vertrouwelijke informatie.  

Het is mogelijk om door je verhuurder een gesloten databak in het gebouw te laten plaatsen.  

Voor aanvraag van deze databak neem contact op met het Regiecentrum +31 (0)20 601 2555. 

 

1.6 Afvoer 

Als verhuurder zorgt Schiphol voor: 

– Het repareren van de afvoersifons en afvoerputjes van wastafels,  

douches en keukenblokken in de algemene ruimtes; 

– Het schoonmaken en ontstoppen van afvoeren van wastafels, douches,  

toiletten en keukenblokken in de algemene ruimten; 
 

Als huurder bent je verantwoordelijk voor: 

– Het repareren van de afvoersifons en afvoerputjes van wastafels, douches, keukenblokken e.d. in de ruimte die 

je huurt; 

– Het schoonhouden en ontstoppen van afvoeren van wastafels, douches,  

toiletten en keukenblokken in de ruimte die je huurt. 

Deze werkzaamheden voer je zelf uit of neem contact op met Schiphol Real Estate. 
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1.7 Airport Medical Services 

Kernactiviteiten van de Airport Medical Services zijn:  

- De spoedeisende eerste hulp 

- Het medisch transport 

- De medische ondersteuning van reizigers 

- Advisering 

- Vaccinaties en ambulancezorg. 

 

Bestemd voor: passagiers, bemanningsleden, werknemers, bezoekers, bedrijven en hun werknemers die op de 

luchthaven werken. 

 

Website van Airport Medical Services:  

https://www.schiphol.nl/nl/faciliteiten/medisch-centrum/ 

 

 

 
 

1.8 Alarmnummers 

    

 

 

Zie ook rampenbestrijding. 

 

 

Alarmnummer Schiphol    +31 (0)20 601 2222 

(Voor alle calamiteiten) 

Brandweer     +31 (0)20 601 2222 

Meldkamer Koninklijke Marechaussee  +31 (0)20 603 3333 

(Tevens voor politiezaken, geweld, inbraak) 

Milieucalamiteiten    +31 (0)20 601 2422 
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1.9 Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te regelen binnen het bedrijf (BHV). 

Het aantal BHV-ers en de vorm van de bedrijfshulpverlening verschilt per bedrijf (Arbowet: ‘maatwerk’). 

 

Amsterdam Airport Schiphol heeft gezorgd voor een centrale BHV-organisatie in de Terminal. Het doel van deze 

BHV-organisatie is om de Terminal en alle aangrenzende (parkeer)terreinen voor gebruikers (werknemers, 

passagiers en andere bezoekers) zo veilig mogelijk te houden en hen ingeval van calamiteiten te helpen 

ontvluchten. 

De BHV-organisatie van Schiphol kan in actie komen na een alarmmelding via (020)601 22 22 (N.B.: alleen in 

levensbedreigende situaties). 

Deze organisatie werkt als volgt: 

 

Dagelijks zijn in de Terminal zeven mobiele teams van Schiphol aanwezig. Deze teams bewegen zich door de hele 

Terminal. Zij komen na een alarmering altijd ter plaatse. Naast de mobiele teams zijn er ook lokale BHV-ers in de 

Terminal: medewerkers van verschillende bedrijven, huurders die een BHV-opleiding hebben (ARBO-

verplichting!). Zij voeren hun normale werkzaamheden uit en komen ingeval van calamiteiten in actie als BHV-er. 

Bij aankomst van de mobiele BHV-teams van AAS en de hulpdiensten melden zij wat zij tot dan hebben gedaan 

en bieden ondersteuning aan.  

 

Bij grote incidenten heeft de BHV van Schiphol de regie over alle BHV-ers in de Terminal. Daarvoor worden 

speciale Unitleiders ingezet. Schiphol organiseert ongeveer zeven grote multidisciplinaire oefeningen per jaar. 

Daarbij komen alle professionele hulpdiensten samen met de BHV AAS en de eventuele lokale BHV-ers in actie. De 

business partner blijft verantwoordelijk voor de geoefendheid van de eigen BHV-er.  Werkgevers op Schiphol met 

meer dan 50 werknemers, hebben de wettelijke verplichting BHV-ers in dienst te hebben. Dit noemen we de 

lokale BHV-ers, omdat ze handelen in het eigen gebied. 

 

Voor informatie over het BHV-plan terminal en eventuele adviezen over het opzetten van de eigen BHV-

organisatie en/of het organiseren van oefeningen stuur je een e-mail naar Hoofd_BHV_Terminal@schiphol.nl of 

bellen met +31 (0)20 601 4748 of +31 (0)20 601 4557. 

 

Medewerkers leidt je op bij het Veiligheidstrainingscentrum (VTC) bij de Luchthaven Brandweer op Post Sloten 

(Badhoevedorp). De opleiding hier is gericht op de specifieke situatie van een luchthaven. 

Het telefoonnummer van de opleidingscoördinator is+31 (0)20 601 2338. 

 

 

1.10 Bedrijfsrestaurant 

In de Terminal is een bedrijfsrestaurant gevestigd: Centerpoint. 

Route: ga naar balie 1-2 in vertrekhal 1 door de dubbele deuren via de zwarte trap naar de 3e etage of voorbij het 

KLM wereldplein. 

Openingstijden: 7:00 tot 21:00 uur  (keuken sluit om 20:30uur) 

 

 

1.11 Beveiliging 

Op het Schipholterein is de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor de uitvoering van de politietaken. 

Ingeval van diefstal, inbraak of geweld kun je de Koninklijke Marechaussee bereiken op Schiphol Plaza naast de 

NS-balies. Het telefoonnummer van de Meldkamer (alleen voor calamiteiten van levensbedreigende aard)  

is +31 (0)20 603 3333 
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1.12 Brandveiligheid 

Brandveiligheid staat hoog in het vaandel bij Schiphol. De terminal is daarom voorzien van een brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie met doormelding naar de brandweer van Schiphol. Daarnaast is het gebouw voorzien van 

brandslanghaspels en een sprinklerinstallatie.  

 
 

 

1.13 Brandslanghaspels 

De brandslanghaspels in de Terminal zijn verzegeld, o.a. om legionellabesmetting te voorkomen. Het is dan ook 

verboden de brandslanghaspels voor iets anders te gebruiken dan voor het bestrijden van brand.  

Als je de zegel verbreekt, wordt dit in rekening gebracht bij de business partner waaronder de betreffende 

brandslanghaspel qua inrichting valt. 

 

 

1.14 Brievenbus 

In de terminal wordt geen post bezorgd bij winkels, horeca en service outlets. We adviseren de business partners 

om een brievenbus te huren.  

De brievenbussen staan op drie locaties: 

1. Op de begane grond van Skyport 

2. Op het Kelderplein  

3. De Transportstraat (alleen bereikbaar voor bezitters van een Schipholpas met de juiste bevoegdheid) 

 

De brievenbussen hebben een bij TNT Post erkend postbusnummer. Zij zijn alleen bestemd voor huurders in de 

Terminal. Voor het aanvragen van een (gratis) brievenbus neem contact op met GSA Facilitaire Diensten +31(0)20 

657 2859. 

 

1.15 Calamiteit 

Op de calamiteitenklapper staan de belangrijkste zaken, deze wordt jaarlijks herzien.  

Zie verder Alarmnummers.  
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1.16 Company Guide Schiphol online 

De Company Guide Schiphol online is een vertrouwde wegwijzer voor de bedrijven die op Amsterdam Airport 

Schiphol zijn gevestigd. Voor de nieuwkomers vaak een eerste kennismaking met de bedrijven op Schiphol en een 

onmisbare hulp bij de oriëntatie in de nieuwe omgeving. De Company Guide is een uitgave van Schiphol Real 

Estate. Je vindt deze op https://www.schiphol.nl/nl/bedrijvengids 

 

Neem contact op met Real Estate voor vermelding in de Company Guide via: 

+31 (0)20 601 2108 

Of realestate@schiphol.nl 

Of https://www.schiphol.nl/nl/real-estate/   

 

 

1.17 Facilitaire diensten 

Voor informatie over facilitaire diensten die verschillende bedrijven op Schiphol bieden, verwijzen wij je naar de 

Company Guide Schiphol: https://www.schiphol.nl/nl/bedrijvengids/facilitaire-

dienstverlening/schoonmaakbedrijven/  

 

 

1.18 Fotografie 

 Schiphol is een unieke locatie voor professionele foto-en filmopnamen. Het dynamische en internationale 

karakter van de luchthaven maakt het tot een zeer aantrekkelijke setting voor zowel nieuwsdoeleinden als 

commerciële producties.  

 

Vanwege veiligheidsvoorschriften en de voortgang van het operationele proces is het fotograferen en filmen aan 

voorwaarden gebonden. Schiphol investeert constant aan haar hoogwaardige imago. Daarom gelden in dit 

verband voorwaarden. 

 

Meer informatie vind je op https://nieuws.schiphol.nl/fotograferen-en-filmen 
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1.19 Gift vouchers 

Zowel Schiphol Plaza als het Shopping Centre in de Lounges kent eigen gift vouchers in een waarde van €5,-, € 

10,- en € 20,-. Deze zijn onbeperkt geldig en worden geaccepteerd in alle verkooppunten, dus ook in je nieuwe 

vestiging. 

 

De afdeling Consumers geeft deze vouchers uit. 

Stuur de ingenomen gift vouchers samen met een factuur (met 0% BTW) naar: 

 

Amsterdam Airport Schiphol 

T.a.v. Accounting House 

Locatiecode 99-99 

Postbus 7501 

1118 ZG SCHIPHOL 

N.B. Zonder vouchers wordt de factuur niet betaald 

 

1.20 Glasbewassing 

De ramen van het Terminalcomplex worden twee tot vier keer per jaar aan de buitenkant gewassen.  

De reiniging aan de binnenkant is voor rekening van de huurder. De verhuurder heeft voor haar buitenglas geen 

glasverzekering afgesloten. Glasschade meld je bij het Regiecentrum +31 (0)20 601 2555.  

 

 

1.21 Huisdieren 

Het houden of meenemen van huisdieren in de Terminal is verboden. 

 

 

1.22 Hotels 

Voor een overzicht van hotels op en rond Schiphol verwijzen wij naar het overzicht in de Company Guide 

Schiphol: https://www.schiphol.nl/nl/bedrijvengids/hotels-restaurants-en-catering/hotels/ 
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1.23 Hygiëneboxen 

Voor op-of aanmerkingen over de hygiëneboxen in de damestoiletten neem je contact op met het Regiecentrum 

via +31(0)20 601 2555. 

 

 

1.24 Inbraak (Schade en preventie) 

Als huurder sluit je zelf een inboedelverzekering af.  Bij inbraak verzoeken wij je aangifte te doen bij de 

Koninklijke Marechaussee. 

 

 

1.25 Introductieprogramma nieuwe medewerkers 

Om medewerkers zich welkom te laten voelen in de bijzondere omgeving van Schiphol is er maandelijks de 

mogelijkheid om deel te nemen aan het programma First Class dat Schiphol dat Schiphol aanbiedt aan nieuwe 

medewerkers. 

Het doel hiervan is om vertrouwd te raken aan het werken in een internationale omgeving en het kennismaken 

met verschillende faciliteiten en voorzieningen die er zijn.  

Voor meer informatie neem contact op met: schipholconnection@schiphol.nl  

 

 

1.26 Inventarisatie 

Afhankelijk van de bedrijfsvoering houden bedrijven tenminste eenmaal per jaar een inventarisatie. 

Deze inventarisatie is na sluitingstijd, dus niet tijdens de reguliere openingsuren.  

Eventuele afwijkingen hierop bespreek je met je business manager. 

 

 

1.27 Keukenblok 

Keukenblokken in verhuurde ruimten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de huurder. 

 

 

1.28 Kinderopvang 

Zie Company Guide Schiphol: https://www.schiphol.nl/nl/bedrijvengids/gezondheid-welzijn-en-

sport/kinderopvang/ 

 

 

1.29 Koeriersdiensten 

Zie Company Guide Schiphol:  https://www.schiphol.nl/nl/bedrijvengids/vervoer-en-opslag/koeriersdiensten/ 

 

 

1.30 Kopieerdiensten en drukwerk 

Voor kopieerdiensten en drukwerk kan je terecht bij Office WTC  

Locatie: In het World Trade Center achter de E-toren (aan de westzijde op de 3e verdieping, die onder alle torens 

doorloopt). Deze is te bereiken door in het WTC de roltrap te nemen naar de verdieping met de centrale infobalie. 

Het is het tweede kantoor rechts in de gang achter de infobalie, richting het restaurant. 

Klik hier voor de servicegids van het WTC. 
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1.31 Lekkage 

De verhuurder repareert daklekkage en leidingwerk in de gehuurde ruimte. De huurder repareert eventueel zelf 

aangebracht leidingwerk en schade van lekkage in de gehuurde ruimte. 

 

1.32 Logistiek 

Er zijn onder en naast de Terminal 3 logistieke terreinen: 

1. De Expeditiestraat,  

2. De Transportstraat  

3. Het Koeriersplein 

Alle terreinen zijn 24/7 toegankelijk.  

 

De Expeditiestraat en Transportstraat zijn toegankelijk met je Schipholpas, door aanmelding via de intercom. N.B. 

De doorrijhoogte van de Expeditiestraat is slechts 3,50 meter van de Transportstraat is 4.00 meter. 

 

Om de luchtkwaliteit en een gezond werkklimaat te creëren, is er een milieuzone ingericht. Dit betreft dan ook de 

Expeditiestraat en Transportstraat.  Je krijgt alleen toestemming tot de milieuzone als het voertuig voldoet aan de 

eisen. 

 

Bij milieuzone@schiphol.nl vraag je een sticker aan voor op het dashboard van de auto.  

Zonder deze sticker krijg je geen toegang tot de milieuzone, hierop wordt streng gehandhaafd. 

 

Voor bevoorrading via Koeriersplein is een parkeerontheffing nodig. Deze vraag je aan bij 

parkeervergunning@schiphol.nl Het Koeriersplein is vrij toegankelijk en ligt op maaiveld naast Terminal 3. 

 

1.32.1 Binnenbrengen van goederen op airside 
Op airside mogen alleen “veilige “goederen binnen gebracht worden. Alle goederen die binnenkomen dienen 

door de XRAY te gaan, oftewel als known supplier aangeleverd te worden. Om in aanmerking te komen als 

known supplier moet je een speciaal veiligheidsprogramma doorlopen en dienen medewerkers te worden 

getraind. Ook dient het magazijn alsmede de gehele logistieke keten beveiligd te worden. Airport Security neemt 

hierin de lead.  

 

Houd rekening met een doorlooptijd van minimaal een half jaar om e.e.a. gecertificeerd te krijgen.  

 

Voor meer informatie neem contact op met je business manager. 

 

 

1.33 Milieuvergunning 

Voor activiteiten in het luchthavengebied is volgens Wet Milieubeheer een vergunning vereist.  Deze vergunning 

is door de Provincie Noord-Holland afgegeven aan Schiphol Nederland B.V. en is hiermee rechtstreeks 

verantwoordelijk voor de voorwaarden die in de vergunning staan.  

In deze vergunning staan eisen waaraan Schiphol Nederland B.V. moet voldoen. 

 

Ook alle huurders en business partners dienen zich aan deze regels houden. Huurders in de Terminal 

ondertekenen een milieuchecklist bij het aangaan van een huurovereenkomst. Voor hen geldt dat zij door 

ondertekening hiervan onder de vergunning van Schiphol Nederland B.V. vallen. Zij verklaren zich hierdoor ook 

inhoudelijk akkoord met de vergunning en accepteren dat de sancties die aan Schiphol Nederland B.V. worden 

opgelegd door huurders begane overtredingen, aan hen worden doorberekend. Het is binnen de Terminal niet 

mogelijk een eigen vergunning Wet milieubeheer aan te vragen. Voor meer informatie neem contact op met je 

accountmanager Verhuringen. 
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1.34 Nooduitgang 

De nooduitgangen en vluchtroutes zijn aangegeven door verlichte bordjes met pictogrammen.  

De noodverlichting markeert de vluchtroutes. Op diverse locaties in de Terminal vind je plattegronden met de 

aangegeven vluchtroutes. Deze vluchtroutes mogen in geen geval worden geblokkeerd.  

Wijs medewerkers op deze vluchtroutes. Laat dit terugkomen in het werkoverleg. 

 

 

1.35 Ongedierte 

De business partner is verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte. Voor ongediertebestrijding neem je 

contact op met het Regiecentrum +31 (0)20 601 2555. 

 

 

1.36 Ontruiming 

Gemeentelijke voorschriften verplichten elk bedrijf jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Door te oefenen 

met het ontruimingsplan dat op de locatie aanwezig is, krijg je de zekerheid dat iedereen die bij de ontruiming 

een taak heeft, deze goed uitvoert.  

Een ontruimingsplan dient regelmatig te worden getest op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, 

met het doel de kans op slachtoffers en onnodige verdere schade te verkleinen tijdens een calamiteit.  

 

Schiphol heeft in de Terminal een coördinerende en ondersteunende rol. Allereerst is er de verplichting van het 

goed functioneren van de noodverlichting en ontruimingsinstallatie.  

 

Schiphol verzorgt ook het ontruimingsplan, de ontvluchtingsschema’s en zorgt voor het plannen en coördineren 

van de ontruimingsoefening. De inzet van de eigen BHV-ers is wel de verantwoordelijkheid van de business 

partner. 
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1.37 Openingstijden 

Schiphol Plaza heeft vaste openingstijden, dagelijks van 07.00-22.00 uur. Het staat je vrij deze te verruimen naar 

b.v. 06.00-24.00 uur. Eventuele, tijdelijke, afwijkingen bespreek je met je business manager.  

 

Er geldt één afwijking op dit schema en dat is op 31 december i.v.m. de afwijkende dienstregeling van het 

openbaar vervoer. Er mag dan eerder worden gesloten, om 19.00 uur. 1 januari openen de winkels weer om 07.00 

uur. 

 

De winkels aan airside zijn geopend zo lang er vluchten vertrekken. Het beleid hierin is anderhalf uur voor vertrek 

van de eerste vlucht tot een half uur voor vertrek van de laatste vlucht van de dag.  

 

De openingstijden van horeca en servicepunten stem je af met de desbetreffende business manager.  

De openingstijden kunnen per Lounge verschillen. Wekelijks wordt de vluchtinformatie doorgeven, aan de hand 

hiervan worden de openingstijden en werkroosters opgesteld.  

 

 

1.38 Openbaar vervoer 

Schiphol is met de trein en over de weg (auto, bus) uit alle richtingen uitstekend bereikbaar. Treinen rijden 

overdag met hoge frequentie en ’s nachts eenmaal per uur naar Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam.  

 

De business van R-net verzorgen dag en nacht het aansluitend vervoer. De bussen rijden met een hoge frequentie 

en zijn voor medewerkers met een geldige Schipholpas binnen de grenzen van Schiphol kosteloos te gebruiken. 

Bij alle belangrijke gebouwen zijn haltes. 

 

R-net verbindt Schiphol ook met de omgeving. Ook rijdt er een cirkellijn 24/7 langs de belangrijkste locaties  

en personeelsparkeerterreinen op het Schipholterrein. 

 

Schiphol-Centrum is via de A4, A5 en A9 verbonden met het net van landelijke snelwegen.  Als je met de auto van 

en naar Schiphol-Centrum reist, rij je via de dienstwegen rechtstreeks naar de personeelsparkeerterreinen P30, 

P40 en P5. Voor het parkeren is tegen betaling een abonnement verkrijgbaar (zie Parkeren). Bij de in-en 

uitgangen van die parkeerterreinen zijn haltes van R-Net 
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Voor het vinden van efficiënte oplossingen voor het woon-werkverkeer van hun werknemers kunnen bedrijven 

die op Schiphol zijn gevestigd, advies en ondersteuning vragen bij het Vervoer Coördinatie Centrum Schiphol 

(VCC Schiphol). 

 

 

1.39 Parkeren (Schiphol Parking) 

Schiphol heeft een aantal grote personeelsparkeerterreinen (waaronder P30, P40 en P5 waarvandaan je met een 

bus van R-net naar de Terminal reist).  

Voor vragen over parkeren op Schiphol en parkeerabonnementen op een van deze parkeerterreinen neem 

contact op met Schiphol Parking: +31 (0)20 601 4296 of via de link https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-

schiphol/pagina/personeelsparkeren/ 

 

 
 

1.40 Rampenbestrijding 

Schiphol heeft een Alarmregeling met uitgewerkte plannen en werkinstructies voor de bestrijding van 

calamiteiten op de luchthaven. Schiphol  actualiseert deze regeling regelmatig en sluit aan op het 

Rampenbestrijdingsplan van de gemeente Haarlemmermeer.  

Meer informatie vind je op: https://www.schiphol.nl/nl/operations/pagina/verstoringen-en-calamiteiten/ 

 

1.41 Reclame 

Schiphol Media biedt veel advertentie-en promotiemogelijkheden op Schiphol, variërend van lichtbakken en 

posterframes tot speciale objecten, dynamische displays, grote banners en promotie- en sponsoracties.  

 

Reclame-uitingen op kantoren, winkels en balies zijn vaak niet toegestaan of dienen te voldoen aan specifieke 

regels. Bespreek met je business manager de mogelijkheden.  

 

Voor meer informatie:  

+31 (0)20 601 2713  

Of Advertising@schiphol.nl 

Of https://www.schiphol.nl/nl/adverteren/ 
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1.42 Regiecentrum 

Dit is het kloppend hart van Schiphol, 24/7 bemand. Hier geef je alle storingen en andere zaken van operationele 

en technische aard door via +31 (0)20 601 2555.  

 

 

1.43 Rijwielstalling 

In de buurt van de Terminal zijn diverse locaties met fietsenstallingen. Ook zijn er fietskluizen op sommige locaties 

op het Schipholterrein. De fietskluis sluit je af met een eigen slot.  

 

 

1.44 Roken 

In de hele Terminal geldt een rookverbod. 

 

 

1.45 Roldeuren/rolluiken 

Onderhoud aan roldeuren en rolluiken zijn voor de verhuurder.  

Voor storingen meld je via het Regiecentrum +31 (0)20 601 2555. 

 

 

1.46 Schade 

Schade aan het gebouw of bedrijfseigendommen meld je via het Regiecentrum +31 (0)20 601 2555. 
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1.47 Schipholpas 

Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, is de luchthaven Schiphol verdeeld in gebieden die wel of niet voor 

het publiek vrij toegankelijk zijn. Voor gebieden die niet voor het publiek toegankelijk zijn, heb je een 

toegangsbewijs nodig in de vorm van een Schipholpas. 

 

Als iemand van een bedrijf in aanraking wil komen voor een Schipholpas, moet de werkgever zijn ingeschreven bij 

de afdeling Regulations. De Schipholpas dient door het bedrijf zelf te worden aangevraagd.  

 

Medewerkers die in het bezit zijn van een Schipholpas dienen deze te altijd zichtbaar te dragen. De Schipholpas 

geeft een aantal voordelen, b.v. korting bij verschillende winkels op Schiphol Plaza. Bovendien reizen pashouders 

gratis met het openbaar vervoer op de luchthaven Schiphol wanneer zij een persoonlijke OV-Chipkaart met het 

product Schiphol Flex bezitten. 

 

1.47.1 Badge Centre (Access & Identification Center) 
Het uitgifte punt van het Access & Information Center zit in het Schipholgebouw, Evert van de Beekstraat 202, 

1118 CP Schiphol, tel +31 (0)20 601 2626, toegangszaken@schiphol.nl  

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur (met uitzondering  

van nationale feestdagen)  

 

Om zo efficiënt mogelijk te werken, is het niet mogelijk om zonder afspraak bij het Badge Centre langs te gaan. 

Meer informatie vind je op: https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/. 
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1.48 Schoonmaak 

De eigenaar (Terminal Real Estate) verzorgt de schoonmaak van de algemene ruimten in de Terminal.  

De huurder zorgt voor het schoonhouden van de gehuurde ruimten. Klachten en/of wensen m.b.t. de 

schoonmaak kun je doorgeven via het Regiecentrum: +31 (0)20 601 2555 

 

1.49 Storingen 

Wij doen er alles aan om de Terminal storingsvrij te houden. Helaas komen storingen voor. 

Een storing meld je bij het Regiecentrum. Dit kan via telefoonnummer +31 (0)20 601 2555.  

Het Regiecentrum is 24 uur per dag te bereiken, 7 dagen in de week. Het Regiecentrum registreert de melding en 

zet deze uit bij de technische afdeling. Je krijgt een storingsnummer dat je goed bewaart.  

Je hebt dit nodig als je tussentijds de status van een storing opvraagt.  

Vraag dus altijd om een storingsnummerVraag dus altijd om een storingsnummerVraag dus altijd om een storingsnummerVraag dus altijd om een storingsnummer!!!! 

 

De reactietijd, d.w.z. de tijd vanaf de storingsmelding t/m het moment waarop de monteur arriveert, duurt in de 

meeste gevallen maximaal vier uur. 

 

Om een storing zo snel mogelijk op te lossen volg je de volgende procedure: 

    

Bel het regie Centrum op +31 (0)20 601 2555. 

Je geeft door: 

– Wat de storing is 

– De locatie van de storing 

– Wanneer de storing is begonnen 

– Of er gevaar voor mensen of het milieu bestaat 

– Of je geluiden, geuroverlast of iets dergelijks waarneemt 

– Telefoonnummer en contactpersoon 

– Wanneer er een contactpersoon aanwezig is om de monteur 

toegang te geven 

 

Let wel: sommige storingen hebben betrekking op je eigen verkooppunt maar ook daarbuiten, zoals b.v. een 

defect rolpad, een lekkage in de winkelstraat, een liftstoring etc. Ook van deze storingen is het van belang dat 

deze zo snel mogelijk worden gemeld. 

Vraag altijd een storingsnummer zodat de storing opgevolgd kan worden.  

 

1.49.1 Urgente storingen 
Bij een urgente storing verzoeken wij je altijd contact op te nemen met het Regiecentrum. 

Urgente storingen zijn: 

- Lekkages  

- Algehele stroomstoringen 

 

Voor het melden van een calamiteit bel je naar een van de alarmnummers.  

Tot calamiteiten behoren situaties die levensbedreigend kunnen zijn. 

Calamiteiten zijn: 

- Brand 

- Ongeval 

- Overval 
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1.50 Uitstalling buiten het verkooppunt 

Om klanten te verleiden met aantrekkelijke aanbiedingen neig je snel om dit ook buiten het verkooppunt te 

doen. Het beleid is dat: een te plaatsen uitstalling in de breedste zin van het woord, altijd bij de betreffende 

business manager van Schiphol moet worden voorgelegd voor akkoord.  

Bij de verantwoordelijke business manager is ook het uitstallingen beleid verkrijgbaar, wordt er verteld of 

uitstallingen überhaupt toegestaan zijn in het betreffende gebied. 

 

In de meeste gevallen maken winkels en horeca afspraken over uitstallingen en stoepborden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.51 Telecommunicatie 

Schiphol Telematics (ST) is de telecom operator die opereert op het kruispunt van luchthaven en ICT.  

Het bedrijf biedt oplossingen voor spraak-en datacommunicatie, draadloze communicatie en 

internettoepassingen. Daarnaast stelt ST-telecomoperators in staat om hun diensten op Schiphol te leveren.  

De Terminal is door ST voorbekabeld. 

 

Voor meer informatie: 

    

Schiphol Telematics 

T +31 (0)20 316 3500  

E info@st.nl  
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1.52 Vervoers Coördinatie Centrum Schiphol (VCC) 

Bedrijven op Schiphol kunnen advies en ondersteuning vragen bij het Vervoers Coördinatie Centrum Schiphol 

voor het vinden van efficiënte oplossingen voor het woon-werkverkeer van hun werknemers 

(vervoermanagement). 

    

Contactgegevens: 

VCC Schiphol  

The Base C begane grond 

Westelijke Randweg 3-69 

1118 CR  Schiphol  

T     +31 (0)20 653 1264 

W    www.vcc-schiphol.nl 

E      vcc_schiphol@schiphol.nl  

Openingstijden: 

Maandag tot en met donderdag: 

09.00 - 12.30 uur 

13.30 - 16.30 uur 

Vrijdag gesloten 

https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/vervoer-

coordinatie-centrum-schiphol/ 
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