
 

Voorwaarden luchthavenidentiteitskaart 

Badgecenter  

Telefoon (040) 2919840  

Voorwaarden waaraan de pashouder van een luchthavenidentiteitskaart zich dient te onderwerpen  

De regels met betrekking tot het zich bevinden op het terrein van Eindhoven Airport zijn gebaseerd op de huidige 

luchtvaartwetgeving.  

A. Algemeen  

1) De luchthavenidentiteitskaart is persoonlijk en mag nimmer aan derden worden overgedragen en geeft 

uitsluitend rechten aan de daarop vermelde persoon (de pashouder).  

2) De pashouder mag zijn luchthavenidentiteitskaart nimmer onbeheerd achterlaten.  

3) De luchthavenidentiteitskaart is verstrekt in verband met de noodzaak de beschermde en/of beveiligde 

terreingedeelten/gebieden/ruimten te betreden voor het verrichten van werkzaamheden. De 

luchthavenidentiteitskaart blijft eigendom van Eindhoven Airport N.V. (hierna te noemen EANV) en mag slechts 

worden gebruikt in het kader van de activiteiten waarvoor hij werd verstrekt.  

4) Luchthavenidentiteitskaarten worden uitgegeven bij het Badgecenter van EANV. Het Badgecenter werkt 

uitsluitend op afspraak. Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Voor 

afspraken die later worden afgezegd en/of niet worden nagekomen worden administratieve kosten in rekening 

gebracht (no-show tarief). Ook wordt het ‘no-show’ tarief in rekening gebracht wanneer de vereiste en/of correct 

ingevulde documenten niet kunnen worden overlegd tijdens de afspraak waardoor er geen 

luchthavenidentiteitskaart kan worden uitgegeven. 

5) Passage naar en van beschermd en/of beveiligd gebied is slechts toegestaan via door EANV aangewezen 

doorgangen.  

6) Vermissing dan wel beschadiging van de luchthavenidentiteitskaart dient onmiddellijk te worden gemeld aan de 

Airport Operations Manager (040) 2919823. Indien de vermiste pas wordt teruggevonden dan dient dit wederom 

onmiddellijk te worden gemeld aan de Airport Operations Manager.  

7) Bij vervanging van de luchthavenidentiteitskaart vanwege onderstaande redenen worden aan de pashouder of 

diens (voormalig) werkgever de administratieve kosten van € 75,- in rekening gebracht: 

- vermissing,  

- beschadiging  

- niet inleveren van de pas na beëindiging van de werkzaamheden 

- vervanging binnen 2 jaar na uitgifte van de Eindhoven Airportpas. Bijv. vanwege wijziging in functie of 

taakuitvoering.  

8) De pashouder dient bij beëindiging van het dienstverband de luchthavenidentiteitskaart onmiddellijk in te leveren 

bij het Badgecenter. Bij inlevering zal op verzoek een ontvangstbewijs aan de pashouder worden verstrekt.  

9) Bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden in het kader waarvan de luchthavenidentiteitskaart is verstrekt, 

verliest de luchthavenidentiteitskaart zijn geldigheid en dient de luchthavenidentiteitskaart per omgaande te 

worden ingeleverd bij het Badgecenter. 

10) De pashouder is verplicht alle overige regels en aanwijzingen op Eindhoven Airport in het kader van goede orde 

en veiligheid gegeven, waaronder, doch niet beperkt tot de verkeers- en parkeerorde, correct op te volgen.  

11) Bij handelen in strijd met deze voorwaarden, dan wel het bepaalde in het “Toegangsbeleid” kan de 

luchthavenidentiteitskaart en/of de (toegang)bevoegdheid zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang 

worden geblokkeerd en kan de houder van de luchthavenidentiteitskaart de verdere toegang tot de beschermde 

(en of beveiligde) terreingedeelten/gebieden/ruimten worden ontzegd. Alle hieruit voortvloeiende consequenties 

zijn voor rekening van de houder van de luchthavenidentiteitskaart en/of diens werkgever.  



12) Op eerste vordering van een controlerend functionaris van EANV, of van functionarissen in dienst van een daartoe 

door EANV aangewezen (beveiliging)bedrijf, of van functionarissen werkzaam bij op Eindhoven Airport bevoegde 

onderdelen van Douane en Koninklijke Marechaussee, dient de luchthavenidentiteitskaart ter controle te worden 

afgegeven.  

13) Aanwijzingen gegeven door de in punt 11 genoemde functionarissen dienen stipt te worden opgevolgd. 

14) De houder van de luchthavenidentiteitskaart is aansprakelijk voor schade welke in het kader van het gebruik van 

de luchthavenidentiteitskaart aan  (eigendommen van) Eindhoven Airport N.V. is ontstaan. De houder van de 

luchthavenidentiteitskaart vrijwaart Eindhoven Airport N.V. voor vorderingen die door derden tegen Eindhoven 

Airport N.V. worden ingesteld terzake van door de pashouder toegebrachte schade.  

15) De luchthavenidentiteitskaart dient in oorspronkelijke staat te worden gebruikt en te worden geretourneerd. Het 

is onder meer niet toegestaan de luchthavenidentiteitskaart te voorzien van stickers e.d.  

16) Alle kosten door EANV gemaakt ter uitvoering en tot behoud van haar rechten uit het gebruik, zoals gerechtelijke 

en buitengerechtelijke invorderingskosten komen voor rekening van de houder van de luchthavenidentiteitskaart 

en/of diens werkgever.  

17) EANV sluit elke aansprakelijkheid voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de 

luchthavenidentiteitskaart nadrukkelijk uit.  
 

B. Beschermd gebied  

1) De luchthavenidentiteitskaart en/of de (toegangs-)bevoegdheid kan eveneens worden ingetrokken in geval de 

uitslag van een, van overheidswege ingesteld, veiligheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft.  

2) De luchthavenidentiteitskaart dient te allen tijde zichtbaar te worden gedragen, waarbij de foto zichtbaar dient te 

zijn.  

3) Tenzij uit andere hoofde daartoe gerechtigd, is het de houder van de luchthavenidentiteitskaart te allen tijde 

verboden die ruimten te betreden, waar in  verband met de beveiliging, dan wel gezondheidszorg controles 

worden uitgeoefend.  

4) Op verzoek van de daartoe door of namens EANV aangewezen personen dient de houder van de 

luchthavenidentiteitskaart zich te onderwerpen aan onderzoek aan kleding, meegevoerde goederen en eventueel 

gebruikte voertuig. 
 

C. Gebruik als parkeerfaciliteit  

1) De pashouder van de luchthavenidentiteitskaart waaraan parkeerbevoegdheid is verbonden, dient zijn 

motorvoertuig te parkeren op het (de) door de Eindhoven Airport aangewezen personeelsparkeerterrein(en), 

geheel binnen de daarvoor bestemde en als zodanig aangegeven vakken.  

2) Eindhoven Airport N.V. sluit elke aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal, verlies en dergelijke aan/van/uit 

het te parkeren c.q. geparkeerde voertuig nadrukkelijk uit.  

3) Bij niet nakoming van het in sub. C bepaalde, met inbegrip van hetgeen staat vermeld in punt A. Algemeen, 

nummer 9 van deze voorwaarden, kan het motorvoertuig, dit ter beoordeling van Eindhoven Airport N.V., worden 

verplaatst en in bewaring genomen dan wel een wielklem aan het wiel van het motorvoertuig aangebracht 

worden. De hiermee samenhangende kosten zullen aan de pashouder van de luchthavenidentiteitskaart in 

rekening worden gebracht volgens het dan geldende tarief. 


