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Eindhoven Airport verwacht drukke meivakantie
Eindhoven Airport verwacht vakantiedrukte tijdens de meivakantie die officieel 30 april start.

Ook in de (aanloop naar) de zomer verwacht Eindhoven Airport dat het zeker op

piekmomenten druk is op de luchthaven. Om reizigers zo goed mogelijk voor te bereiden op

hun vliegreis heeft Eindhoven Airport de webpagina Eindhoven Airport: klaar voor vertrek

gelanceerd met tips en informatie over hoe te reizen in tijden van drukte. De luchthaven vraagt

reizigers om geduld en begrip. Reizigers moeten zich instellen op langere wachttijden dan

normaal als gevolg van de toenemende aantallen reizigers en de personeelskrapte op de

luchthaven. Reden voor het capaciteitsgebrek is dat de luchthaven net zoals diverse andere

bedrijven hinder heeft van een krappe arbeidsmarkt.

 

In en rond de meivakantie reizen per week zo’n 100.000 passagiers vanaf of naar Eindhoven

Airport (aankomend en vertrekkend opgeteld). De passagiersaantallen liggen, na de

coronaperiode, nog iets lager dan in 2019 (het laatste pre-corona jaar) maar op de

piekmomenten kan het net zo druk zijn als in 2019. Eindhoven Airport en haar partners doen er

alles aan om extra wachttijd zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wordt reizigers gevraagd

om de vliegreis goed voor te bereiden. Een aantal belangrijke tips voor reizigers op een rij:

•        Check voor informatie en tips de site van Eindhoven Airport

www.eindhovenairport.nl/klaar-voor-vertrek en kijk ook op de site van je

luchtvaartmaatschappij 

•        Reserveer op tijd een parkeerplek op de luchthaven. Zijn de officiële parkeerterreinen van

Eindhoven Airport vol? Kom dan met de bus of taxi of laat je afzetten op de Kiss & Ride in

parkeergarage P1

•        Als dat kan, check dan thuis al online in

•        Controleer thuis de geldigheid van paspoort en reisdocumenten. Voor meerdere landen

zijn nog steeds coronadocumenten nodig. Kijk op wijsopreis.nl voor de benodigde documenten.

•        Houd rekening met extra regels en controles van de Koninklijke Marechaussee bij reizen

met een minderjarig kind

⏲

http://nieuws.eindhovenairport.nl/
https://www.eindhovenairport.nl/nl/klaar-voor-vertrek
http://www.eindhovenairport.nl/klaar-voor-vertrek
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
https://www.defensie.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen


OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. 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
onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en
zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 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
 

•        Let erop dat je handbagage de juiste afmeting heeft en dat je geen overbagage hebt. Kom je

er op de luchthaven pas achter dat je extra kilo's bagage hebt dan betaal je meer en moet je in

de rij bij de servicebalie om bij te betalen

•        Kom minstens 2,5 uur van tevoren naar de luchthaven en neem een/enkele mondkapje(s)

mee

•        Makkelijk en snel door de security check? Je elektronica en vloeistoffen hoef je niet meer

uit je handbagage te halen

•        Maak bij de security check je zakken leeg en trek je jas uit. Doe ook je pet, riem en horloge

af. Draag schoenen die reiken tot onder de enkel

•        Houd de site van Eindhoven Airport in de gaten voor actuele vluchtinformatie of kijk op

de site van je luchtvaartmaatschappij.

Meer tips en informatie voor reizigers op:  Eindhoven Airport: klaar voor vertrek     
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