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Voorwaarden Lelystad Airport Voertuigpas  
Voorwaarden waaraan de houder van een Lelystad Airportpas voor voertuigen zich dient te onderwerpen.  

 
1. De Lelystad Airport voertuigpas met het daarop vermelde (voertuig)kenteken is alleen geldig in 

combinatie met het overeenkomende voertuig voor de duur van maximaal 5 jaar.  

2. De Lelystad Airport voertuigpas dient tijdens het verblijf op airside te allen tijde zichtbaar te worden 

geplaatst achter de voorruit. 

3. De bestuurder van het voertuig met Lelystad Airport voertuigpas dient in het bezit te zijn van een 

geldige Lelystad Airport Pas personen.   

4. De maximum snelheid op de randweg is te allen tijde 30 km/u en op het platform 15 km/u.  

5. Op airside is het te allen tijde verplicht uw dimlicht te voeren.  

6. Parkeren dient te geschieden binnen, als zodanig aangewezen / gemarkeerde, parkeervakken met 

een maximum duur van 24 uur.  

7. Na het parkeren van uw voertuig, motor uit en op de handrem.  

8. Voertuigen waarvan de motor in werking is gesteld, worden niet onbeheerd achtergelaten. 

9. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke 

gedeelten van het luchtvaartterrein deelnemen, houden zich aan door de luchthaven vastgestelde 

rijroutes en dienstwegen. 

10. In het landingsterrein en op het platform hebben de hieronder genoemde categorieën gebruikers ten 

opzichte van elkaar voorrang in de daarbij vermelde volgorde: 

a. Startende of landende luchtvaartuigen;  

b. Motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ziekenauto’s en motorvoertuigen van 

andere hulpverleningsdiensten, voor zover zij de op grond van het gestelde in het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorgeschreven optische en geluidssignalen voeren;  

c. Taxiënde luchtvaartuigen, alsmede motorvoertuigen die deze begeleiden; 

d. Passagiers die te voet van en naar de luchtvaartuigen worden begeleid;  

e. Gesleepte luchtvaartuigen;  

f. Andere voertuigen. 

11. Aan airside geldt een algemeen rookverbod.  

12. U mag uw voertuig nimmer onder de vleugels, of in de nabijheid van de propellers / motoren van het 

vliegtuig rijden / plaatsen.  

13. De grijze Lelystad Airport voertuigpas is uitsluitend toegestaan voor gebruik op demarcated area. 

14. Vermissing / Diefstal / Beschadiging van de Lelystad Airport voertuigpas dient onmiddellijk te 

worden gemeld aan de operationele dienst tel: 088-6009770 

15. Indien de houder van de Lelystad Airport voertuigpas niet langer een geldige reden heeft om 

betreffend voertuig te gebruiken op airside, dient deze bijbehorende Lelystad Airport voertuigpas in 

te leveren bij het Badge Center.  

16. Bij overtredingen is het sanctioneringsbeleid van de Regeling Toelating Lelystad Airport van 

toepassing.  

17. De houder van de Lelystad Airport voertuigpas is verplicht alle overige regels en aanwijzingen op 

Lelystad Airport in het kader van goede orde en veiligheid, correct op te volgen.  

18. De houder van de Lelystad Airport voertuigpas is te allen tijde verantwoordelijk, dan wel 

aansprakelijk voor de door u aan vliegtuigen, voertuigen en / of materieel aangebrachte schade op 

airside, indien dit voorkomt uit het NIET opvolgen van de bovengenoemde voorwaarden. 
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