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Nieuwe scanners op Eindhoven Airport:
vloeistoffen en elektronica mogen in
handbagage blijven

Passagiers die vliegen vanaf Eindhoven Airport kunnen vloeistoffen en elektronica binnenkort

in de handbagage laten zitten. Eindhoven Airport vervangt de x-ray-apparatuur en

metaaldetectiepoorten van de securitylanes namelijk nog dit jaar door geavanceerde CT-

scanners (voor handbagage) en securityscanners (voor passagiers). Halverwege december

beschikken alle securitylanes over deze  geavanceerde scanners. Hierdoor verloopt het

securityproces voor passagiers en securitymedewerkers straks sneller en plezieriger. De CT-

machines hebben veel meer mogelijkheden dan de huidige x-rays. Zo kan met de nieuwe

apparatuur een veel gedetailleerdere weergave (360 graden beeld) van de handbagage worden

gemaakt. Een ander voordeel is dat Eindhoven Airport straks veel minder plastic zakjes hoeft

uit te geven.

Sinds december 2018 zijn al twee van de acht lanes op Eindhoven Airport ingericht met de

nieuwe scanners. De overige securitylanes worden hiermee gedurende de komende weken

ingericht. Om dat te kunnen doen, worden de komende weken aanpassingen gedaan in het

securitygebied. De lanes met de nieuwe scanners komen op de plek van de huidige lanes.
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http://nieuws.eindhovenairport.nl/


OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het
gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden
Zuid-Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt
de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons
bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.  

 

 

 

 

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport
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