
Slim
vliegen
Ga goed voorbereid

op reis
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We kijken ernaar uit u als passagier te mogen 
verwelkomen. Ondanks dat zorgeloos reizen weer 
mogelijk is, heeft de pandemie nog steeds 
impact op de complexe arbeidsprocessen op de 
luchthaven, waar veel partners bij betrokken 
zijn. Dit omvat bijv. het controleren van 
gezondheidscertificaten, verhoogde hygiënenor-
men en langere veiligheidscontroles. Vooral in 
drukke periodes kunnen daardoor langere wacht-
tijden ontstaan.

U kunt ervoor zorgen dat alles soepel verloopt 
door u voor te bereiden en iets meer tijd te 
nemen dan normaal. Onze reistips en checklist 
helpen u zo snel mogelijk op vakantie te gaan.

Ontspannen vertrekken
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Hoe meer u thuis doet, hoe relaxter uw verblijf 
op de luchthaven zal zijn.

Voorbereiding thuis
Controleer of uw identiteitsbe-
wijs geldig is. Lees meer over 
de regelgeving van de lucht-
vaartmaatschappij en in het 
land van bestemming. Houd alle 
documentatie bij de hand.

Doe eventueel de dag 
vooraf een coronatest.

Check online in en doe dit, 
indien mogelijk, de avond voor 
vertrek. Op de website van de 
luchthaven kunt u nagaan of uw 
luchtvaartmaatschappij deze 
service aanbiedt.

Plan wat extra tijd in op de 
luchthaven en reserveer 
eventueel een parkeerplaats op 
de website van de luchthaven.

Als u een mobiliteitsbeper-
king heeft, meld dit dan 
vooraf bij de luchtvaart-
maatschappij/touroperator, 
zodat u begeleiding krijgt.

Neem a.u.b. slechts één stuk 
handbagage mee. Hoe minder u 
meeneemt, hoe sneller de controle 
verloopt.

Stop technische apparatuur niet 
onderin uw handbagage, deze worden 
er tijdens de controle uitgehaald.

Scherpe voorwerpen (bijv. messen) zijn 
niet toegestaan in de handbagage. Een 
aansteker is toegestaan in handbaga-
ge (geen Zippo-aansteker of iets 
dergelijks).

Vloeistoffen en crèmes (tot 100 ml 
per verpakking) moeten worden 
bewaard in een hersluitbare plastic 
zak van 1 liter (behalve medicijnen/-
babyvoeding).
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Lees meer over de inchecktijden van uw lucht-
vaartmaatschappij en plan wat meer tijd in - 
minimaal 2 uur. 

Er zijn tal van winkels en restaurants aanwezig 
op de luchthaven (openingstijden op de websi-
te van de luchthaven). Er zijn een betaalde 
lounge en rookruimtes aanwezig in de veilig-
heidszone. 

Let op de mededelingen en aankondigingen, 
aangezien de gates op korte termijn kunnen 
veranderen. Voor vragen staat de terminalser-
vice ter beschikking. 

Op het vliegveld

De luchthaven raadt
ten zeerste aan een 
beschermingsmasker 
te dragen

1

min. 1,5 m

Houd afstand, neem de 
hoest- en niesetiquette 
in acht

2

Op de luchthaven zijn  
desinfectiemiddelzuilen 
aanwezig

3

Neem de veiligheids- en hygiëneregels
in acht. Die blijven onverminderd van 
kracht:
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De veiligheidscontrole in terminal 1 wordt 
uitgevoerd door een veiligheidsdienstverlener in 
opdracht van de federale politie. U kunt bijdra-
gen aan een snel verlopende veiligheidscontrole.

Snel door de 
veiligheidscontrole

Zakken voor vloeistoffen 
zijn vóór de veiligheids-
controle beschikbaar in 

de automaten.

Doe uw (over)jas uit. 
Doe de bagage in een bak, 

technische apparaten apart.

De luchthaven raadt ten 
zeerste aan een 

beschermingsmasker te 
dragen (neem ze kort af 

als daarom wordt 
gevraagd).

Neem de instructies van 
het beveiligingspersoneel 

in acht.

Stop kleine spullen 
vooraf in uw bagage/-

jaszak.

Leeg of gooi 
drankflessen weg.
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Op onze website kunt u alle informatie vinden 
die u nodig heeft om uw vakantie goed te 
beginnen.

www.keulen-bonn-airport.nl

Altijd up-to-date

De toegangsregels zijn te vinden in de actuele 
federale inreisverordening inzake het coronavi-
rus. Op de website van het Robert Koch Insti-
tuut kunt u nagaan of uw bestemming een 
hoogrisicogebied is.

Tijdens de terugreis C
Genoeg tijd op de luchthaven ingepland 
(minimaal 2 uur)?

Aankomst geregeld/parkeerplek gereserveerd?

Desgewenst aangemeld voor begeleiding? 

Online ingecheckt?

Handbagage correct ingepakt?

Indien nodig, heb je een Corona test gedaan?

Alle documenten bij de hand?

Heeft u een geldig paspoort/
identiteitskaart bij u?

Mondneusmasker bij u?

Flughafen Köln/Bonn GmbH
Heinrich-Steinmann-Str. 12

51147 Köln

Checklist

Scan
me!

https://www.facebook.com/KoelnBonnAirport/
https://www.instagram.com/airportcgn/
https://twitter.com/AirportCGN

