Vertreklokatie/Departure location Schiphol-Oost

General
Aviation
Terminal

Incheckadres/Check-in Address
General Aviation Terminal,
Thermiekstraat 14,
Schiphol-Oost
Inchecken
Passagiers worden verzocht zich te melden bij de
DDA incheckbalie in de terminal.
Inchecken start 75 minuten voor de vertrektijd.
45 minuten voor de vertrektijd sluit de balie.
Bij het inchecken krijgt u de ticket/instapkaart
met het stoelnummer.
Voor deze vlucht heeft u een geldig reisdocument
(paspoort of identiteitskaart) nodig.
Bagage:
In verband met de beperkte ruimte is alleen een
cameratas of handtas toegestaan.
De EU veiligheidsregels voor persoonlijke
bezittingen en bagage zijn op deze vlucht van
toepassing.
Privacy:
In de General Aviation Terminal en op de
platformen zijn strikte privacyregels van
toepassing. Alleen passagiers hebben toegang tot
de incheckterminal. Begeleiders kunnen vanaf
parkeerterrein P57 de Dakota zien. Het maken
van foto’s of film is niet toegestaan in de
gebouwen en op het platform.
Openbaar vervoer:
Buslijn 199 van Schiphol centrum naar SchipholOost, halte Canadaweg
Volg de grijze stippellijn van de halte naar het
General Aviation Terminal.
Parkeren:
In het weekend kunt u vrij parkeren in de
Thermiekstraat.
Op werkdagen kunt u parkeren op parkeerterrein
P57, bereikbaar vanaf de Thermiekstraat.
Noodtelefoonnummer:
06-22 95 46 54, bereikbaar vanaf 2 uur voor de
vertrektijd.

Check-in:
Passengers are requested to present themselves
at the DDA check-in desk in the terminal.
Check-in starts 75 minutes before departure
time. Counter will be closed 45 minutes before
departure time.
A ticket/boarding pass will be issued at check-in.
You need a valid travel document (passport or
identity card) for this flight
Luggage:
Due to limited space, only a camera bag or
handbag is allowed. The EU safety rules for
personal belongings and baggage also apply to
this flight.
Privacy:
Strict privacy rules apply in the General Aviation
Terminal and on the platforms.
Only passengers have access to the check-in
terminal. Escorts can see the Dakota from car
park P57.
Taking photos or filming is not allowed in the
buildings and on the platform.
Public transport:
From Schiphol Airport: bus 199 to Schiphol-Oost,
bus stop Canadaweg.
See map, follow the gray line to the General
Aviation Terminal.
Parking:
Parking: free parking at weekends in the
Thermiekstraat.
On other days parking at car park P57. This is at
the end of the Thermiekstraat.
Emergency cell phone:
+31 622954654 open from 2 hours before
departure time.
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