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Informatie voor elke bezoeker
Beste bezoeker,
Lees aandachtig bijgaande informatie voor een aangenaam bezoek.

Ons adres
• Etex - PassPort Building - Luchthaven Brussel 

Nationaal - Gebouw 1K - 1930 Zaventem

• Na aankomst per vliegtuig, trein of bus, 
ga naar het niveau van de vertrekhal, verlaat 
de luchthaven en sla linksaf. De PassPort 
building bevindt zich langs dezelfde stoep 
als de terminal, 100 meter verderop. 
De ingang bevindt zich bovenaan de trap.

Met de auto
• Ga naar Brussels Airport, de nationale Luchthaven 

van België in Zaventem. Gebruik de parkings P1, P2 of P3 - 
deze liggen op 5 minuten te voet van de PassPort building.

Met de trein
• Om de luchthaven te bereiken met de trein, neemt u 

de luchthaventrein. Het treinstation bevindt zich in 
de kelderverdieping (niveau -1) van de luchthaven.

In de PassPort building
• Roken is niet toegestaan in het gebouw.

• Het maken van foto’s is toegestaan mits 
toestemming van uw gastheer/gastvrouw.

• Blijf altijd bij uw gastheer/gastvrouw.

• Help ons onze veiligheidsprestaties te verbeteren 
door alle onveilige situaties of onveilig 
gedrag tijdens uw verblijf te melden.

• Wanneer u het gebouw verlaat, gelieve u 
uit te schrijven aan de receptie.

Met de bus
• U kunt de luchthaven gemakkelijk per bus bereiken. 

Het busstation bevindt zich op niveau 0 - één verdieping 
lager dan de aankomsthal. De PassPort building is ongeveer 
5 minuten gaan te voet op het niveau van de vertrekhal.

Met het vliegtuig
• Ga naar het niveau van de vertrekhal, verlaat de luchthaven- 

terminal en sla linksaf. De PassPort building bevindt zich 
langs dezelfde stoep als de terminal, 100 meter verderop.

We wensen u een prettig verblijf en een veilige reis heen en terug!

Indien de links niet werken, vind je hier een gratis pdf-reader: https://get.adobe.com/nl/reader/

https://www.brusselsairport.be/nl/passngr/to-from-brussels-airport/train
https://www.brusselsairport.be/nl/passngr/to-from-brussels-airport/bus



