
 
Gewijzigde retourvlucht

Om ons proces in goede banen te leiden werken wij met een reserveringssysteem dat gekoppeld is aan
het Schiphol vluchtinformatiesysteem. Hiermee kunnen wij uw vlucht en eventuele tijdswijzigingen
up to date houden. Wanneer u bijv. vertraagd bent met uw vlucht, hoeft u dit niet aan ons door te geven.

U heeft zelf uw retourvlucht gewijzigd
Heeft u echter zelf gekozen voor een andere vlucht, dan dient u dit wel aan ons door te geven.
Indien u dit nalaat zijn wij genoodzaakt om EUR 11,50 aan extra voorrijkosten in rekening te brengen.
Een wijziging in uw vertrekdatum kunt u kosteloos (tot 24 uur van te voren) doorgeven via
Mijn reservering op de website.

EUR 11,50

Last minute reservering

U kunt bij ons kosteloos vooraf reserveren via internet op www.schiphol.nl/valetparking
Last Minute reserveren tot 24 uur voor vertrek kan via telefoonnummer +31 (0)20 406 78 90 en kost EUR 8,00.
Reserveren op de dag van vertrek is mogelijk.

EUR 8,00

Schiphol Valet Parking in combinatie met VIP-afhandeling

Maakt u gebruik van het Schiphol VIP Centrum dan kan uw auto vóór het VIP centrum worden afgegeven
en bij thuiskomst daar weer voor u worden klaargezet.

EUR 25,00

No show fee

Wanneer u uw reservering niet tijdig annuleert (tot 24 uur voor vertrek) brengen wij een toeslag
in rekening.

EUR 8,00

Sleutel niet ingeleverd

Indien u uw sleutel vergeet in te leveren zijn wij genoodzaakt om uw auto van een wielklem te 
voorzien en rekenen wij een wielklem-toeslag van EUR 25,00. Indien wij genoodzaakt zijn om tevens
uw auto weg te slepen, rekenen wij een wegsleep-toeslag van EUR 144,09 (indien de auto versleept
wordt naar de garage).

EUR 8,00 + wielklem-toeslag van EUR 25,00
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Wielklem

Onrechtmatig gebruik van één van onze parkeerplaatsen resulteert in een wielklem.
In sommige gevallen kan uw auto worden weggesleept (indien de auto versleept wordt naar de garage).

EUR 25,00 / Wegslepen EUR 144,09

Sleutel nazenden

In geval van het verzenden van een sleutel per aangetekende post wordt er een toeslag berekent.

EUR 8,00

Administratiekosten

Administratiekosten kunnen worden berekend indien er extra handelingen moeten worden verricht
door toedoen van de klant.

EUR 7,00


