Welke vloeistoffen
mogen mee en waarin?
Ingecheckte
bagage

Product

Handbagage

Aantoonbaar noodzakelijke
geneesmiddelen en
babyvoeding

Alles wat u bij ons koopt,
mag met u meevliegen.

Vloeistoffen als water en
andere dranken, soep
max. 100 ml.
per verpakking*

Gels zoals douchegel,
shampoo, crème, lotions,
oliën, parfum, mascara,
tandpasta en haargel

max. 100 ml.
per verpakking*

Sprays zoals deodorant,
haarspray en scheerschuim
max. 100 ml.
per verpakking*

Mix van vloeistoffen
en vaste stoffen, zoals
pindakaas, jam en yoghurt
max. 100 ml.
per verpakking*

Duty & Tax Free aankopen,
op de juiste manier verpakt

*) Vloeistoffen en gels zijn verpakt in een doorzichtig en hersluitbaar plastic zakje
van maximaal één liter. Maximaal 1 zakje per persoon.

Wat te doen bij de veiligheidscontrolepost

X

OOK DRANK EN PARFUM,
VERZEGELD IN DE SPECIALE TAS.
Kijk voor de voorwaarden op Schiphol.nl

Leg het 1-literzakje
en de tas met Duty &
Tax Free aankopen in
het bakje.

Vloeistoffen die niet conform de regels ter
screening zijn aangeboden, worden ingenomen.
Inname betekent dat u afstand doet van uw
eigendomsrechten op deze vloeistoffen en gels.
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Hoe om te gaan
met de EU-regels
voor handbagage

Hoe om te gaan met EU-regels voor vloeistoffen en gels

Wat te doen met producten meegenomen

Wat te doen met producten gekocht in

in uw (hand)bagage

van huis

duty & tax free winkels

Vanaf 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers,
die vertrekken van – of overstappen op – een luchthaven binnen
de Europese Unie (EU), nieuwe regels voor wat mee genomen
mag worden in de handbagage. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen vloeistoffen en gels die u van huis hebt
meegebracht en vloeistoffen en gels die u in de Duty & Tax Free
winkels hebt gekocht. Wat de EU onder vloeistoffen verstaat
en hoe u deze kunt meenemen, leest u op pagina 4.

Vloeistoffen en gels kunnen alleen in uw handbagage
mee onder de volgende voorwaarden:
Vloeistoffen en gels zitten in verpakkingen van
maximaal 100 ml
Verpakte vloeistoffen en gels zitten in één doorzichtig
en hersluitbaar plastic zakje van maximaal één liter
Elk persoon reist met maximaal één plastic 1-literzakje
(verkrijgbaar op Amsterdam Airport Schiphol)
Medicijnen en babyvoeding, aantoonbaar nodig
tijdens de reis, zijn toegestaan

Aankopen van Duty & Tax Free artikelen gekocht op deze
luchthaven zijn toegestaan in uw handbagage. De vloeistoffen
en gels worden door de winkel of aan boord verpakt in een
speciale verzegelde tas. Houdt u er rekening mee dat:
De vloeistoffen aantoonbaar op de dag van de vliegreis
zijn gekocht
Wanneer u overstapt, het zegel op de tas van uw vloeibare
Duty & Tax Free aankopen pas mag worden verbroken op
weg naar de eindbestemming

Neem alleen de hoognodige vloeistoffen
en gels mee in uw handbagage

Soms gelden er afwijkende regels voor specifieke bestemmingen.
Vraag hiernaar bij de medewerkers van de Duty & Tax Free
winkels of kijk op www.schiphol.nl.

Als u vloeistoffen en gels mee wilt nemen aan boord van het
vliegtuig, zijn hier regels aan verbonden. Meer hierover vindt u
op pagina 2. Het blijft mogelijk om de gebruikelijke vloeistoffen
en gels mee te nemen in de ruimbagage die u incheckt. Verpak
deze zorgvuldig om breuk te voorkomen.

Uw vloeibare Duty & Tax Free
aankopen mogen als handbagage mee
Aankopen gedaan in Duty & Tax Free winkels op deze luchthaven
zijn ongelimiteerd toegestaan aan boord van het vliegtuig.
Uw aankopen worden in de winkel door onze medewerkers
verzegeld in een speciale plastic tas.
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Belangrijk

Belangrijk

Vloeistoffen die niet conform de regels ter screening
zijn aangeboden, worden ingenomen. Inname betekent
dat u afstand doet van uw eigendomsrechten op deze
vloeistoffen en gels.

Hebt u vloeibare Duty & Tax Free aankopen gedaan in een niet
EU-land of aan boord van een niet EU-luchtvaartmaatschappij?
Dan worden deze ingenomen zodra u overstapt op een
EU-luchthaven. Inname betekent dat u afstand doet van uw
eigendomsrechten op deze vloeistoffen en gels.

02

03

