Lelystad Airport
Telefoon 0320 284 789
E-mail: toegangszaken@lelystad-airport.nl
www.lelystad-airport.nl/badgecenter
Postbus 2201, 8203 AE Lelystad

Aanmelden bezoeker bij Lelystad Airport
Wilt u iemand meenemen naar airside dan is dit toegestaan mits:
- U in het bezit bent van een Lelystad Airport pas
- Deze persoon op de boarding pass staat (als het om een passagier van een vlucht gaat)
- Deze persoon is aangemeld bij Lelystad Airport en een bezoekerspas heeft.
Bezoeker is passagier
Indien het gaat om passagiers op een vlucht dan kunt u de boarding pass invullen met de gegevens van de
passagier(s), deze uitprinten en meenemen. U bent dan geautoriseerd op airside. U kunt de boarding pass
vinden op https://www.lelystadairport.nl/badgecenter
Bezoeker is geen passagier
Indien het om bezoek gaat wat niet mee gaat op een vlucht dan dient dat bezoek aangemeld te zijn bij
Lelystad Airport via het bezoekersformulier. Gelieve dit formulier 24 uur van tevoren te versturen naar het
Badge Center via toegangszaken@lelystad-airport.nl
Bezoekerspassen kunnen ook ad-hoc aangevraagd worden maar het kan zijn dat u dan even moet wachten
indien het Badge Center bezet is.
Stappenplan voor het aanmelden van een bezoeker (geen passagier):
1. Vul het formulier ‘Aanmelden bezoeker’ in. U kunt deze vinden via:
https://www.lelystadairport.nl/badgecenter
2. Vul bij ‘informatie begeleidingsbevoegde’ de informatie in van de persoon die deze bezoeker zal
begeleiden en de reden van het bezoek.
3. Vul bij ‘informatie bezoekers’ de voorletter(s), achternaam, geboortedatum en nummer van een
identiteitsdocument in (paspoort of identiteitskaart, let op: een rijbewijs is geen geldig
identiteitsbewijs op de luchthaven)
4. Indien er een voertuig begeleid moet worden op airside dient u ook het kenteken in te vullen
5. Verstuur dit formulier vervolgens naar toegangszaken@lelystad-airport.nl
Ophalen van een bezoekerspas:
Bij het ophalen van de bezoekerspas is het noodzakelijk dat u als begeleider ook aanwezig bent, u dient
namelijk nog een handtekening te zetten voor de begeleiding en er wordt gecontroleerd of uw pasnummer
overeenkomt met de aanvraag.
De bezoeker dient zijn/haar identiteitsbewijs mee te nemen zodat deze gecontroleerd kan worden.
Vervolgens krijgt het bezoek een bezoekerspas mee, en indien nodig ook een bezoekerspas voor het
voertuig. Het aanvraagformulier wordt tweemaal geprint, een voor het Badge Center en een voor u als
begeleider. Als u gecontroleerd wordt door een luchthaven authority kunt u dit formulier laten zien.
Aan het einde van het bezoek dient u de pas weer in te leveren bij het Badge Center.
Een bezoekerspas kan maar voor een enkele dag uitgegeven worden, als uw bezoek meerdere dagen op
airside dient te zijn dient u dus elke dag een nieuwe pas op te komen halen.
Let op: Uw bezoek dient altijd onder toezicht van u te blijven
Indien het Badge Center gesloten is kunt u de bezoekerspassen ook afhalen/inleveren bij de balie.

