Gevolgen staking Ryanair voor Eindhoven Airport
Gedurende de afgelopen week zijn alle mogelijke voorbereidingen getroffen om reizigers zo
goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van de aangekondigde staking bij Ryanair. Er is
intensief contact geweest tussen Eindhoven Airport en Ryanair. Inmiddels is bekend dat een
aantal vertrekkende en inkomende vluchten geannuleerd is door de staking. Alle bevestigde
informatie is onmiddellijk gedeeld op de website en wordt zo nodig direct geactualiseerd.
Voorbereidingen
Bij de voorbereidingen op de mogelijke gevolgen van de aangekondigde staking is uitgegaan van
het zo snel als mogelijk en correct informeren van de reizigers.
Om onze reizigers goed op de hoogte te houden, is een opvallende gele balk op de homepage
van onze website geplaatst, actuele informatie staat op de aankomst- en vertrektijden pagina’s.
Ook ons klantencontactcentrum is volledig en snel geïnformeerd.
Actuele situatie
Inmiddels is bekend dat Ryanair voor vandaag in totaal 14 vluchten van en naar Eindhoven
Airport heeft geannuleerd. Vluchten van en naar Praag, Marseille, Porto, Pisa, Catania en Faro
werden al op 27 september geannuleerd. Vanochtend zijn daar bij gekomen Dublin en Stansted.
Gedurende de dag volgen wij de ontwikkelingen op de voet. De eventueel gewijzigde aankomsten vertrektijden en eventuele annuleringen worden onmiddellijk op de website gepubliceerd.

OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in de
rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de tweede luchthaven van
Nederland kan naar meer dan 80 bestemmingen worden gevlogen. Het gemak van de passagier staat hierbij
centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs
te ontwikkelen naar ruim 6 miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving
en binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen internationale
connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan. Samen met de partnerbedrijven is
Eindhoven Airport een van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019

2.000 directe arbeidsplaatsen zal bieden.

De afdeling Corporate Communications & Public Affairs voorziet media van informatie en behandelt verzoeken
voor interviews, opnames en beeldmateriaal.
Corporate Communications & Public Affairs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of per e-mail tijdens
kantooruren via press@eindhovenairport.nl
Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de dienstdoende
woordvoerder.
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