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Welkom op Brussels Airport ! 

Infobundel over geleide groepsbezoeken aan de luchthaven 
 
Brussels Airport trekt elk jaar ongeveer 20.000 bezoekers die er heel wat meer te zien 
krijgen dan alleen vliegtuigen. Onder begeleiding van een professionele gids, maakt u 
kennis met de vele aspecten van de luchthaven.  
U kunt opteren voor een bezoek in het Nederlands, Frans of Engels. 
 
U kan kiezen voor één van de volgende types rondleidingen waarvan u de uitleg op 
volgende bladzijden vindt: 
 

Access / Transit / Transit Plus / Junior / Junior Plus . 
 
Er zijn geleide bezoeken mogelijk op alle dagen, ook in het weekend en ’s avonds.  
Een groep mag niet meer dan 23 personen tellen maar verschillende groepen kunnen 
gelijktijdig worden rondgeleid.  De Juniorbezoeken mogen tot max. 26 kinderen per 
groep tellen. Met inbegrip van de begeleiders, mag een Juniorgroep niet meer dan 30 
personen tellen.  
 
U wenst op dit aanbod in te gaan? Loop dan de volgende stappen af:  
 
 
1. Vul het aanvraagformulier in (p. 11/12) en bezorg het ons ten laatste twee maanden 

voor het bezoek.   
2. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw geleid bezoek. Een factuur 

met de betalingsgegevens ontvangt u na de uitvoering van uw geleid bezoek. 
   

3. Ten laatste 1 maand voor uw bezoek dienen wij in het bezit te zijn van: 

 de volledige, duidelijk leesbare en genummerde lijst van alle deelnemers met 
hun identiteitsgegevens (zie voorbeeld op p. 6).  

 de vereiste bus documenten  indien u de busrit met uw eigen bus doet ( p. 7).  
 
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan uw bezoek uit 
veiligheidsoverwegingen geweigerd worden. In dat geval worden dossierkosten 
aangerekend (zie p. 8).  
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Type bezoek  Duur Prijs    (incl. BTW) Voor wie  Bus Wat bezoekt u 

Access 2u € 200 per groep 
max. 23 pers., 

begeleiders 
inbegrepen 

 
Weekend: € 220 

vanaf 12j. niet nodig  bezoek (2u) aan het passagiersgebouw, inclusief 

 taksvrije zone 

 Pier A (Schengen) OF Pier B (niet-Schengen)  

Transit 3u € 258 per groep 
max. 23 pers., 

begeleiders 
inbegrepen 

 
Weekend: € 278 

vanaf 12j. bus nodig 
voor rondrit 
 

 bezoek (2u) aan het passagiersgebouw, inclusief 

 taksvrije zone 

 Pier A (Schengen) OF Pier B (niet-Schengen) 

 rondrit (1u) per bus op het luchthavendomein 

Transit 
Plus 
 

4u € 329 per groep 
max. 23 pers., 

begeleiders 
inbegrepen 

 
Weekend: € 349 

vanaf 12j. bus nodig 
voor rondrit 
 

 bezoek (3u) aan het passagiersgebouw, inclusief 

 taksvrije zone 

 Pier A (Schengen) EN Pier B (niet-Schengen) 

 rondrit (1u) per bus op het luchthavendomein 

Junior 2u30 € 180 per groep  
max. 30 pers., 

begeleiders 
inbegrepen 

 
Weekend: € 200 

5-16 jarigen bus nodig 
voor rondrit 
 

 bezoek (1u30) aan het passagiersgebouw, inclusief 

 taksvrije zone 

 Pier A (Schengen) OF pier B (niet-Schengen) 

 rondrit per bus op het luchthavendomein 

Junior 
Plus 

3u30 € 220 per groep  
max. 30 pers., 

begeleiders 
inbegrepen 

 
Weekend: € 240 

5-16 jarigen bus nodig 
voor rondrit 
 

 bezoek (2u30) aan het passagiersgebouw, inclusief 

 taksvrije zone 

 Pier A (Schengen) EN pier B (niet-Schengen) 

 rondrit per bus op het luchthavendomein 
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Meer details over de verschillende soorten bezoeken: 
 
1. ACCESS Ideaal als verkenningstocht als u een vliegtuigreis plant.  
 
Programma: 
In de publieke zone van het passagiersgebouw krijgt u gedurende 2u uitleg over de 
bouw, capaciteit en indeling van de terminal.  
Al naargelang de terminal die u wenst te bezoeken, gaat u door naar de Grenscontrole.  

pier B:  

 U bezoekt de Lichtstraat met haar taksvrije winkels, eet- en drinkgelegenheden 
en gebedsruimten.  

 Vanuit de Skyview Lounge in deze zone, hebt u een prachtig uitzicht op de 
inschepingsvloer. U kunt er het indokken van vliegtuigen, het laden en lossen van 
bagage, maaltijden en drank, en de bevoorrading met brandstof gadeslaan, 
evenals de werking van de loopbruggen. Al deze “airside operations”  worden 
toegelicht door de gids. 

 Vanuit het raam van de Saffier kunt u pier A zien, die in 2002 geopend werd, en 
voorbehouden is aan passagiers die binnen de Schengenzone reizen. De gids legt 
u de toekomstplannen van de luchthaven uit.  

of   
pier A :  

 U gaat via de connector van het hoofdgebouw naar de Topaz, het gebouw aan 
het noordwestelijk uiteinde van pier A. 

 U bezoekt de Topaz, het vernieuwde commerciële centrum van pier A, waar het 
klassieke aanbod travel free wordt aangevuld met een gevarieerde keuze aan 
internationale winkelketens en Belgische merken die ook ver buiten onze 
grenzen bekendheid genieten. 

 Vanuit deze pier hebt u eveneens een prachtig uitzicht op de inschepingsvloer 
waar ook hier de vele “airside operations”  worden toegelicht door de gids. 

 Op nauwelijks 500m ziet u de Runway 25 R. De ideale gelegenheid om meer te 
vernemen over hoe een vliegtuig vliegt, hoe de piloot wordt begeleid, hoeveel 
vluchten onze luchthaven aanbiedt, en welke luchtvaartmaatschappijen en 
vliegtuigtypes hier te zien zijn.  

 U bezoekt de bagagezaal waar aankomende passagiers hun bagage oppikken. 

 U passeert de douanecontrole en rondt het bezoek af in de Aankomsthal. 
 
Afspraak met uw gids aan de Infobalie in de Aankomsthal van het passagiersgebouw 
(tweede verdieping). 
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2. TRANSIT 
U bezoekt niet enkel het passagiersgebouw (zoals in de ACCESS rondleiding), maar 
onderneemt ook een busrit op het luchthavendomein. Tijdens de busrit mag u de bus 
niet verlaten.  
 
Programma: 
deel 1 : passagiersgebouw 
U bezoekt  het passagiersgebouw, zoals beschreven in de ACCESS rondleiding.    
Dit deel van de rondleiding duurt twee uur en U kan hierbij kiezen tussen een bezoek 
aan pier A of pier B.  
deel 2 : rondrit per bus 
Aansluitend maakt u gedurende ongeveer één uur een rondrit op het 
luchthavendomein. U rijdt langs “General Aviation”, langs de vrachtstad Brucargo, de 
luchthavenbrandweer, de militaire luchthaven Melsbroek, het waterzuiveringsstation,  
de nieuwe verkeerstoren en het computergestuurde luchtverkeersleidingcentrum 
CANAC. De gids verschaft deskundige uitleg over alle installaties en gebouwen die u 
onderweg ziet. 
 
Afspraak met uw gids aan de Infobalie in de Aankomsthal van het passagiersgebouw 
(tweede verdieping). 
 
 
3 . TRANSIT PLUS 
Deze rondleiding is een “uitgebreide” TRANSIT rondleiding  waarbij u zowel pier A als 
pier B bezoekt. 
 
Programma: 
Deel 1 : passagiersgebouw 
Dit deel van de rondleiding duurt drie uur waarbij de bezoekers de kans krijgen om een 
kijkje te nemen in pier A en pier B. 
Deel 2 : rondrit per bus 
Dit gedeelte is zoals bij de TRANSIT rondleiding  (zie hierboven). 
 
Afspraak met uw gids aan de Infobalie in de Aankomsthal van het passagiersgebouw 
(tweede verdieping). 
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 4 . JUNIOR  
Dit bezoek is speciaal voor jongeren tussen 5 en 16 jaar in het kader van een 
schooluitstap.  
U bezoekt niet enkel het passagiersgebouw, maar onderneemt ook een busrit op het 
luchthavendomein. Tijdens de busrit mag u de bus niet verlaten.  Uiteraard wordt de 
uitleg van de gidsen aangepast aan de leeftijd en interesses van het publiek.  
 
Programma : 
deel 1 : passagiersgebouw 
Het bezoek van het passagiersgebouw is een verkorte versie van het ACCESS programma 
en beperkt zich tot pier A of pier B. Dit deel neemt ongeveer 1u30 in beslag.  
deel 2 : rondrit per bus  
 
Dit gedeelte is zoals bij de TRANSIT en Access rondleidingen  (zie hierboven). 
 
Afspraak met uw gids aan de Infobalie in de Aankomsthal van het passagiersgebouw 
(tweede verdieping). 
 
5 . JUNIOR PLUS 
Deze rondleiding richt zich tot iets oudere jongeren die een rondleiding van 3u30 
aankunnen. 
 
Programma :  
Deel 1 : passagiersgebouw 
Het bezoek aan het passagiersgebouw duurt hier 2u30 waarbij de jongeren de kans 
krijgen om zowel pier A als pier B te bezoeken. 
 
Deel 2 : rondrit per bus 
Dit gedeelte van het bezoek is zoals bij de Transit en Access rondleidingen ( zie 
hierboven). 
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Toelatingsvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften:  

 Een groep mag maximum 23 deelnemers bevatten. Omwille van 
veiligheidsredenen worden uitzonderingen op deze regel niet toegestaan. U kan 
echter meerdere groepen gelijktijdig laten komen door bijvoorbeeld twee 
groepen van 23 personen te vormen met twee gidsen die 1 bus gebruiken.  

 Voor de JUNIOR-rondleidingen mag een groep niet meer dan 26 kinderen 
bevatten, (max. 30 personen, begeleiding inbegrepen).  

 Kinderen onder de 5 jaar worden omwille van veiligheidsredenen niet 
toegelaten.  

 Voorwerpen die niet aan boord van een vliegtuig mogen (zoals zakmessen, 
verdedigingssprays, vloeistoffen en gels) mogen ook niet meegenomen worden 
op een rondleiding.  

 Persoonlijke items kunnen opgeborgen worden in de bagagekluizen gesitueerd 
op niveau 0 – busstation. Meer informatie betreffende tarieven vindt u op onze 
website http://www.brusselsairport.be/nl/passngr/services/luggage_lockers/  

 Het departement Corporate Communications van Brussels Airport Company 
staat het fotograferen en/of filmen enkel toe als het om privégebruik gaat. 
Onder geen enkele voorwaarde mogen er beelden gemaakt worden van 
materiaal en/of installaties van Politie, Douane- en Veiligheidspersoneel. 

 Alle te bezoeken zones zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Gelieve ons 
steeds op voorhand mee te delen of zich in uw groep rolstoelgebruikers 
bevinden. Om operationele redenen (gebruik van de liften) dient het aantal 
beperkt te zijn. Brussels Airport Company kan  desgewenst een paar rolstoelen 
ter beschikking stellen. Wij vragen u wel voldoende begeleiders te voorzien.  

 Taksvrij kopen is strikt voorbehouden aan passagiers in het bezit van 
reisdocumenten, dus niet toegelaten voor bezoekers. 

 Het kan gebeuren dat de luchthavenautoriteiten om veiligheidsredenen 
onverwachts het parcours van de rondleiding wijzigen. 

 Kent u een van onze gidsen persoonlijk en wenst u door hem/haar te worden 
rondgeleid? Schrijf dan zijn/haar naam op uw aanvraagformulier.  

 Van april tot september kunnen de bezoeken ook in “NOCTURNE” worden 
aangevraagd. Het bezoek moet wel ten laatste om 22.00 u. eindigen.  

 
Deelnemerslijst: 
Ten laatste 1 maand voor uw bezoek moeten wij voor alle deelnemers van de groep in 
het bezit zijn van volgende gegevens:  

 naam, voornaam, geboorteplaats en –datum, nationaliteit en nummer van 
identiteitskaart of paspoort (géén fotokopieën van identiteitskaarten a.u.b.) 

nr naam voornaam geboorteplaats geboortedatum nationaliteit nr identiteitskaart / paspoort* 

1.       

 
*  voor deelnemers onder de twaalf jaar – die geen Kids ID hebben – geeft u het  
rijksregisternummer op.   
Wij raden u aan om ook de identiteitsgegevens van enkele reservepersonen op te geven. 
Enkel deze mensen kunnen dan de afwezigen vervangen zonder dat u ons dit nog moet 
melden. Het maximum aantal deelnemers mag hoe dan ook niet worden overschreden. 
Personen van wie de identiteitsgegevens niet vermeld stonden op uw deelnemerslijst, 
zullen niet worden toegelaten.  
 

http://www.brusselsairport.be/nl/passngr/services/luggage_lockers/
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Bus : 
De bus die u van en naar de luchthaven vervoert, mag ook gebruikt worden voor de 
rondrit op het luchthavendomein, op voorwaarde dat wij minstens 1 maand voor uw 
bezoek de vereiste documenten hebben ontvangen: 

 naam van de busmaatschappij, adres, telefoon- en faxnummer 

 leesbare kopie van de Europese vergunning van de bus (nummerplaat van de bus 
duidelijk op kopie overschrijven) 

 leesbare kopie van verzekeringsbewijs van de bus 

 identiteitsgegevens van de chauffeur (naam, voornaam, geboorteplaats en –
datum, nationaliteit en nummer van identiteitskaart) zoals voor andere 
deelnemers.  

Indien wij niet tijdig over deze gegevens beschikken, zal aan uw bus geen toegang 
verleend worden tot de ringweg.  
 
De bus kan blijven staan in de publieke busparking (P16) op 150m van het 
passagiersgebouw (niveau 0). De bus kan gratis geparkeerd blijven zolang uw bezoek 
duurt. Zodra u dit bezoek definitief boekt, bezorgt u p 9 van deze infobundel aan uw 
busmaatschappij.  Zo is deze tijdig ingelicht over de documenten waarover wij 1 maand 
voor het bezoek moeten beschikken.   
 

 
 
Indien u via ons een bus wenst te huren voor de rondrit op het luchthavendomein moet 
u dit vermelden op uw antwoordformulier. 
Voor een bus met 30 zitplaatsen betaalt u een supplement van € 152 
Voor een bus met 47 zitplaatsen betaalt u een supplement van € 172 
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Boeking: 
 

 aanvraagformulier: 
Indien u geïnteresseerd bent in een geleid groepsbezoek, vult u het aanvraagformulier 
(laatste blad van deze info) in en stuurt het ten laatste twee maanden voor de gewenste 
bezoekdatum terug naar guided.tours@brusselsairport.be of per fax naar 02/753 4393   
 

 Bevestiging van uw reservatie: 
Op het aanvraagformulier vult u drie data + uren in waarop u op bezoek wenst te komen.   
Wij bezorgen u vervolgens een officieel document ter bevestiging van uw aanvraag. 
 

 Betaling: 
U dient de betaling te verrichten na ontvangst van uw factuur. Deze wordt u toegestuurd 
na uw geleid bezoek. 
Indien u 3 weken voor uw bezoek annuleert of uitstelt of  indien wij het bezoek moeten 
annuleren of aanpassen omdat u ons niet tijdig de vereiste gegevens heeft overgemaakt, 
rekenen wij u € 50 dossierkosten aan. 
 

 Reservatie voor eten en drinken: 
U kan altijd voor of na (niet tijdens) de rondleiding gaan eten in de publiek toegankelijke 
zones van het passagiersgebouw (Vertrekhal, Aankomsthal en Promenade). Hiervoor 
kan u rechtstreeks bij de restaurantuitbater een groepsformule reserveren.  (zie p. 10).   
 
 
Vervoer: 

 U komt met de trein : de trein stopt onderaan het passagiersgebouw  
(niveau  - 1). Voor tarieven en uurregelingen, contacteer de NMBS op tel. 02/528 
28 28 of surf naar www.b-rail.be   

 U komt met de bus van De Lijn: de bus stopt voor het passagiersgebouw  
(niveau 0).  Voor tarieven en uurregelingen, contacteer De Lijn op tel. 070/22 02 
00 of surf naar www.delijn.be  

 U komt met de bus van de MIVB (Airport Line): de bus stopt voor het 
passagiersgebouw (niveau 0).  Voor tarieven en uurregelingen, contacteer de 
MIVB op tel. 02/515 20 00 of surf naar www.mivb.irisnet.be  

 U komt met de auto: er zijn diverse parkings voor de passagiersterminal. Voor 
tarieven contacteer Interparking op tel. 02/715 21 10 of raadpleeg onze website 
www.brusselsairport.be 

 

mailto:guided.tours@brusselsairport.be
http://www.b-rail.be/
http://www.delijn.be/
http://www.mivb.irisnet.be/
http://www.brusselsairport.be/
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Informatie ten behoeve van de BUSMAATSCHAPPIJ die instaat voor het vervoer van 
en naar Brussels Airport * 

 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Uw autocarbedrijf staat in voor het vervoer van de groep  
 
(naam) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
naar Brussels Airport op (datum) ……………………………………………………………………………. 
 
 
Als u deze bus ook gebruikt voor een rondrit op het luchthavendomein is het 
noodzakelijk dat u ten laatste 1 maand voor het bezoek de vereiste gegevens 
overmaakt aan guided.tours@brusselsairport.be of per fax naar 02 753 4393 
 

 Uw contactgegevens (firmanaam, naam van de verantwoordelijke, adres, 
telefoon- en faxnummer of emailadres) 

 leesbare kopie van de Europese vergunning van de bus (nummerplaat van de bus 
duidelijk op kopie overschrijven) 

 leesbare kopie van verzekeringsbewijs van de bus 

 identiteitsgegevens van de chauffeur (naam, voornaam, geboorteplaats en –
datum, nationaliteit en nummer van identiteitskaart) - geen kopieën van 
identiteitskaart of rijbewijs.     

 
Wij raden u aan de gevraagde documenten ruim  op voorhand te voorzien.  Op deze 
wijze stelt het geen probleem als de bus of chauffeur in kwestie afwezig zou zijn op het 
ogenblik dat wij de gegevens moeten ontvangen.  
 
Indien u vreest dat  de chauffeur ziek zal zijn of de bus in panne zal vallen, mag u  ook 
gegevens doorsturen van een reservechauffeur en –bus. Wij stellen probleemloos 
toelatingen op voor drie chauffeurs en drie bussen, waarvan u slechts één nodig zou 
hebben op de dag van het bezoek. Maar last-minute verandering van voertuig of 
chauffeur kunnen wij om veiligheidsredenen niet toestaan.   
 
Indien u toch met een chauffeur of bus komt waarvan wij de gegevens niet tijdig 
ontvangen hebben, stellen wij de groepsverantwoordelijke voor de keuze: 

 ofwel hier een bus huren voor één uur (in de mate dat deze nog beschikbaar 
zijn), € 152 voor 30 plaatsen of € 172 voor  47 plaatsen. 

 ofwel verzaken aan de rondrit zonder dat dit deel van de rondleiding vergoed 
wordt.   

 
*  enkel voor Junior (Plus) en Transit (Plus) rondleiding  

mailto:guided.tours@brusselsairport.be
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Eet- en drankgelegenheden op de luchthaven 
 
 
Uw groepsbezoek krijgt meer allure met een etentje op de luchthaven.  
  
Maaltijden en consumpties zijn niet inbegrepen in de prijs van de rondleiding. 
 
 
Vrij eten of reserveren ?  
 
U kan altijd vrij gaan eten in de publiek toegankelijke zones van het passagiersgebouw 
(Vertrekhal, Aankomsthal en Promenade).   
 
Wenst u plaatsen voor te behouden of vlotter bediend te worden?  Dan raden wij u een 
groepsformule aan. Deze dient vooraf, rechtstreeks bij de restaurantuitbater Autogrill, 
te worden gereserveerd (zie hieronder).   
 
Het is niet toegelaten op de luchthaven te picknicken. Daarom bieden selfservice 
restaurants een speciale groepsformule aan voor scholen. Schoolmaaltijden moeten 
twee weken op voorhand gereserveerd worden.  
 
 
Voor informatie en reservatie van een groepsmaaltijd kan u bij Autogrill terecht op het   
nummer 02/719 77 00 of via e-mail naar banqueting-airport@autogrill.net 

 
Voor informatie over shops & resto’s,  zie www.brusselsairport.be   

mailto:banqueting-airport@autogrill.net
http://www.brusselsairport.be/
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Aanvraagformulier voor geleid groepsbezoek  
 

Om een geleid groepsbezoek definitief te reserveren, dient u dit blad ten laatste twee 
maanden voor uw bezoek terug te sturen naar guided.tours@brusselsairport.be of per 
fax naar 02/753 43 93 
 
Aanvrager van een geleid groepsbezoek op Brussels Airport :  

naam : ……………………………………………………  voornaam : ……..……………………………. 

tel. (werk) : ………………………..…………… 

fax of e-mail : ……..……..……………………………… 

gsmnr. voor de dag van het bezoek :  …………………………… 

naam vereniging/bedrijf: ………..………………………………………………………………… 

facturatieadres : …………………………………………………………………………………………………… 

BTW-nummer : …………………………………………….. 

school /studierichting/jaar : ………………………………… 

Gewenste data, in dalende volgorde van voorkeur (bvb. ma. 26 nov.,  14.00 u.)  

1. ……………. (dag van de week) ……………..… (datum) ………………….. (beginuur)  

2. …………..…(dag van de week) ………..……… (datum) ………………….. (beginuur)   

3. …………..…(dag van de week) …………..…… (datum) ………………….. (beginuur)    

 
…………………..  aantal deelnemers (max. 23 per groep), incl begeleiders. 
 
Voor JUNIOR en JUNIOR Plus met een max. van 30 deelnemers per groep (Inclusief 
begeleiders). 
De jongste is …………… jaar.    Ik wens …………… (aantal) groepen te vormen.  
 
Ik wens een rondleiding in de volgende taal (doorhalen wat niet past) :   
NL  -   FR   -  ENG   
 
Ik kies volgend type rondleiding (doorhalen wat niet past) : 
ACCESS / TRANSIT / TRANSIT Plus / JUNIOR /  JUNIOR Plus . 
 
Voor de rondrit op het luchthavendomein gebruikt de groep (doorhalen wat niet past): 

- de bus waarmee wij naar de luchthaven komen (ik ga akkoord met de 
voorwaarden vermeld op p 6 van deze bundel en bezorg p 9 aan de 
busmaatschappij die instaat voor het vervoer van de groep.) 
 
-  een bus die ik van Brussels Airport Company  wens te huren (doorhalen wat 
niet past):   

 Bus van 30 plaatsen tegen € 152   

 Bus van  47 plaatsen tegen € 172  
 
*Prijzen zijn jaarlijks vatbaar voor herziening en zijn steeds inclusief BTW. 
 
 
 

mailto:guided.tours@brusselsairport.be
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Ik heb kennis genomen van deze informatie en verklaar me hiermee akkoord.   
Brussels Airport Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tijdens 
het luchthavenbezoek, tenzij haar fout bij het veroorzaken van deze schade bewezen 
kan worden.     
 
Handtekening & datum: ………………………………………………………………………………….     


