
 Voorwaarden  
Airport / Cruise ship Transfer service 

 
Auto huur 
U huurt een auto met chauffeur naar keuze. De 
auto’s zijn voorzien van benodigde vergunning 
personen vervoer en alle overig wettelijke 
verplichtingen. De vaste tarieven zijn berekend 
op de benodigde tijd voor het wegbrengen / 
ophalen van passagiers. De auto’s zijn voorzien 
van lectuur, DVD speler met beeldscherm, gratis 
flesje water. Gebruik van minibar (indien 
aanwezig) is tegen meerprijs. 
 

Reservering 
Telefonisch en via Internet. U blijft altijd zelf 
verantwoordelijk voor het juist opgeven van data 
/ tijden.  
Stuur bij wijzigingen op de terugreis altijd tijdig 
een SMS met de nieuwe vluchtgegevens en 
tijden. 
 

Betalingen 
De opdracht dient altijd bij vooruit betaling 
contant / giro te worden voldaan. 
 
Ophalen 
Van huis naar vliegveld dient men er rekening 
mee te houden dat de chauffeur met een marge 
van vijftien minuten voor dan wel na de 
gewenste afhaaltijd kan arriveren. U wordt 
vriendelijk doch dringend verzocht klaar te staan. 
U kunt ook van meerdere adressen worden 
opgehaald, informeer naar de mogelijkheden en 
tarieven. 

 
Vertragingen onderweg 
HAPPY DAYS kan nimmer aansprakelijk worden 
gesteld voor enige vorm van vertragingen, die tot 
gevolg hebben dat u een aansluiting mist of moet 
wachten op de luchthaven. U kunt er echter 
verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om 
dit te voorkomen.  

 
 

LEES DE INSTRUCTIE NAUWKEURIG!!!! 
Het niet nakomen van de instructies kan van invloed 

zijn op het recht van vervoer of er worden extra kosten 
in rekening gebracht worden. 

 

 

 

 

 

NIET GECOMBINEERD VERVOER 
NAAR EN VAN HET VLIEGVELD OF HAVEN   

U wordt... 
gereden met luxe auto's  

tot maximaal 6 passagiers.  
Opgehaald van uw huisadres, kantoor, hotel op 

het door uw gewenste tijdstip.  
Gebracht naar elk vliegveld of haven en weer 

opgehaald als u weer terugkomt. 
 

@ Your service 
   

    

 
 

 

   

Prijswijzigingen / drukfouten onder voorbehoud 
 

Meldt u 

altijd bij de   

S T A balie 

Einde hal 4 
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< 



Aanmelden STA balie 

 
De chauffeur haalt u op bij het vliegveld Schiphol 
na aanmelding zo spoedig mogelijk op 
(gemiddeld 10 minuten, calamiteiten als 
vertraging voorbehouden). De servicebalie 
genaamd de "STA" (Schiphol Transfer Arrival) 
een afhaalpunt die dag en nacht is bemand. Op 
overige vliegvelden wordt u bijvoorbeeld bij een 
meetingpoint opgehaald of na telefonisch 
overleg. (zie plattegrond). U dient zich hier altijd 
aan te melden bij de medewerkers. U mag hier 
niet weg gaan voordat u door de chauffeur bent 
opgehaald. Als u niet bij de STA balie bent te 
vinden worden u extra wachtkosten in rekening 
gebracht. U dient zich binnen één uur na landing 
aan te melden bij de S T A balie, (geldt alleen op 
Schiphol) overige vliegvelden bij Meetingpoint. Is 
dit niet mogelijk door diverse omstandigheden 
dient u dit telefonisch te melden. Bij calamiteiten 
dient u altijd direct contact op te nemen met 
HAPPY DAYS. Ophalen bij overige vliegvelden / 
haven is bij meetingpoint / steiger of na 
telefonisch overleg. 
 

Terugreis 
Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft 
u dit niet door te geven. Alleen een wijziging van 
vluchtnummer en nieuwe aankomsttijd dient u te 
melden. 
 

Kinderzitjes 
U dient hier zelf zorg voor te dragen. De zitjes 
worden gratis voor u in bewaring genomen. Altijd 
naam en adres label bevestigen aan stoeltje. 
Babyzitjes voor kinderen van 0 tot 9 maanden, 
Kinderzitjes van 9 maanden tot 4 jaar, 
Kindergordels / zitverhoger voor kinderen van 4 
tot en met 11 jaar of kinderen tot 1.35 mtr. 

Winterkleding service 
Gaat u op vakantie naar een zomers adres in de 
winter dan is het meenemen van de winterjas 
een extra bagage die u op uw vakantie adres 
niet gebruikt. Als extra service wordt u 
aangeboden gratis opslag van uw winterjas. 
 
De kleding wordt in een hoes stofvrij opgeslagen. 
Bevestig uw naam aan de jas en de kleding 
wordt door de chauffeur weer meegenomen als u 
terugkomt en u hoeft dan niet in de kou over 
straat. De opslag blijft wel op eigen risico van de 
opdrachtgever. 
 
Wijziging in uw opdracht 
Het niet tijdig (24 uur voor aankomsttijd) 
doorgeven van omstandigheden waardoor uw 
aankomst c.q. vertrektijden / vluchtgegevens 
wijzigen kan het recht voor de betreffende rit 
komen te vervallen. Wijzigingen aangeven bij 
voorkeur per SMS, fax, e-mail. 
 
Annuleringen 
Annuleringen van uitvoering van de opdracht 
gerekend vanaf eerste datum van de opdracht 
tot 24 uur voor uitvoering van de eerste opdracht 
wordt 25 % in rekening gebracht. binnen 24 uur 
wordt 100% in rekening gebracht. 
 
Overmacht 
Bij overmacht en het niet kunnen uitvoeren van 
een gedeelte of volledige opdracht zal eventueel 
vooruit betaalde gelden worden gecrediteerd 
over het gedeelte dat niet kan worden 
uitgevoerd. Zie algemene voorwaarden 
 
Bagage 
Max. één koffer en één stuk handbagage of wat 
in de koffer bak past, per passagier. Extra 
bagage mits dit vooraf is aangemeld, anders is 
huur van een bagagewagen mogelijk. Bij 
extreem gewicht of formaat mag de chauffeur de 
opdracht ter plekken weigeren. Bij vermissing 
van bagage of andere onverwacht oponthoud op 

de luchthaven, dient u direct contact op te 
nemen.  
 
Extra toeslagen 
Tarieven zijn berekend naar en van vliegveld / 
haven als aangegeven. Exclusief extra wachten 
zonder reden op vliegveld.  
Wachttarief € 40,00 per uur of gedeelte uur 
buiten de afgesproken tijd die nodig is voor de 
opdracht. 
Retour opdrachten zijn inclusief 10 minuten  
S T A balie kosten op vliegveld Schiphol. Bij 
extra wachten wordt er parkeerkosten per minuut 
bij berekend. 
 
Toeslag kosten bij ophalen vanaf vliegveld 
Schiphol. 
Ophaal opdracht van een vliegveld dient altijd 
vooruit te worden voldaan.  
Toeslag kosten auto voorkeur op verzoek b.v. 
stretched Limousine of London Cab. 
Toeslag kosten bij ophalen zonder  STA 
bemiddeling per uur of gedeelte uur extra op 
vliegveld Schiphol. 
Parkeer kosten overige vliegvelden / havens 
zijn altijd voor rekening opdrachtgever/passagier. 
Toeslag extra adressen 
1 extra adres in zelfde plaats / gemeente per 
opdracht is gratis.  
2e extra adres in zelfde plaats / gemeente 10 % 
over hoogst bedrag.  
1e extra adres in andere plaats/gemeente 25 % 
over hoogst bedrag.  
 

Voor tarieven Airport Transfer Service 
vraag vrijblijvend een offerte. 

 

Voor de "jongere" passagiers is er altijd een 
verrassing in de grabbel doos en leuke filmpjes.  
Er is lectuur aanwezig, gratis flesje water en de 
auto's zijn voorzien van DVD beeldschermen. 

   

BBBEEEWWW AAAAAARRR   DDDEEEZZZEEE   FFFOOOLLLDDDEEERRR   BBBIIIJJJ   UUUWWW    RRREEEIIISSSPPPAAAPPPIIIEEERRREEENNN   

Meldt u op het vliegveld Schiphol 
altijd bij de S T A balie,  
einde aankomst hal 4. 


