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Subject:  Begeleiding passagiers op het vliegveld 

 

Wanneer u familie/vrienden meeneemt naar het vliegveld of wanneer u passagiers 
meeneemt tijdens een vlucht, bent u als vlieger verantwoordelijk voor uw gasten 
wanneer zij zich op de airside bevinden. Laat uw gasten ook een geel hesje aan 
trekken. 
 
Houdt u in de gaten dat uw gasten niet gewend zijn om op een vliegveld te lopen en 
derhalve niet in de gaten hebben welke gevaren dat met zich meebrengt. Tevens 
dient u als vlieger, en deskundige, uw gasten op de hoogte te brengen van de do’s 
en don’ts.  
 
Even een paar belangrijke luchthavenregels m.b.t. passagiers op een rijtje: 

 Het is verboden te roken op de airside, ook in onze hangaar mag niet gerookt 
worden. 

 Mensen mogen zich alleen in onze hangaar en op de airside begeven onder 
begeleiding.  

 Een vliegtuig heeft te allen tijde voorrang (tenzij het gesleept wordt). 

 Er mag geen alcohol genuttigd worden op het vliegveld. 
 
U heeft dus de verantwoordelijkheid over uw gasten. U kunt hier ook op 
aangesproken en in het ergste geval beboet worden. 

 
Let u ook op uw gasten wanneer zij foto’s maken. Bijvoorbeeld wanneer zij achteruit 
lopen in de buurt van een draaiende propellor. Daarnaast mag een startend toestel 
geen vertraging c.q. hinder ondervinden van passagiers die op het vliegveld 
rondlopen. 
 
Om een goede veiligheid te kunnen garanderen, raden wij u aan uw gasten die foto’s 
willen maken te plaatsen achter het hek op het terras van Hangar01. Mocht u alsnog 
toestaan om uw gasten foto’s van dichtbij te laten maken, bent u VERPLICHT om 
voor begeleiding zorg te dragen.  
 
Denkt u er ook aan dat u geen passagiers in het toestel mag laten zitten terwijl u zich 
niet bij het toestel bevindt. Als laatste willen wij u vragen uw gasten niet te laten 
wachten in onze hangaar.  
 
Het volledige luchthaven regelement is na te lezen op de Havendienst. 
 
 

 

 


