
        

Opgelet! Kennisgeving van de Luchthaven Overdracht op de Luchthavens vanTenerife 

bij Aankomst 

Dames en heren! 

Als gevolg van een verordening van deEU, zal de afhandelingop de luchthavenvoor passagiers 

metbeperkte mobiliteit alsvolgt zijn: 

Indien nodig, vindt U op de luchthaven verzorgend personeel, die u helpt met uw bagage, en U 

begeleidt naar het"OroBus luchthavenkantoor"dat zich buiten de bagageband bevindt. U zult 

ons ontmoeten in de publieke aankomsthal. Passagiers, die geen hulpnodig hebben, mogen 

zich onmiddellijk naar dit kantoor begeven. 

Nadat U de bagagehal verlaten heeft, zal het ganse OroBus-team hun uiterste best doen om 

dan zo spoedig mogelijk met U te vertrekken. Als er een probleem is en het verzorgend 

personeel brengt U niet naar het"OroBus luchthavenkantoor"in de terminal, dan kan U er toch 

op aandringen om door ons begeleid te worden. 

Let op de volgende instructies: 

1.Het verzorgend personeel zal U vragen om een vragenlijst te ondertekenen. Gelieve dit nooit 

te doen voordat U wordt overhandigd aan het OroBus personeel op de luchthaven! Want met 

de ondertekening van dit formulier bevestigt U dat het verzorgend personeel de service correct 

heeft uitgevoerd. Helaas gebeurd het soms, dat het verzorgend personeel de passagiers 

achterlaten, nadat zij de ondertekening hebben ontvangen. Sommigen van dit verzorgend 

personeel lijken te denken dat deze ondertekening de voltooiing is van de aangeboden hulp. 

2. Indien uw bagage vermist is en U moet ze opeisen, verwijzen wij U naar het verzorgend 

personeel binnen in de bagagehal. Zodra U dit beperkte gebied verlaten heeft, is een directe 

opeising niet meer mogelijk. 

 

Wij staan steeds in onmiddellijk contact met de luchthavendirectie en het verzorgend personeel 

om de afhandeling zoveel mogelijk te verbeteren. 

 

Wij wensen u een aangename vlucht en kijken uit naar uw bezoek! 

 

 

Uw OroBus Team 
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