
Deelnamevoorwaarden pilot “Fast Track” 
 

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke pilot “Fast Track” (hierna:  te noemen 
“Pilot”, georganiseerd door Rotterdam The Hague Airport (Rotterdam Airport B.V.), gevestigd 
te Rotterdam (3045 AP) aan het Rotterdam Airportplein 60, hierna te noemen “RTHA” en 
FastID (FastID B.V.) gevestigd te ’s-Gravenhage (2498 CV) aan de Melkeppe 24, hierna te 
noemen “ FastID” . 
 

2) In het kader van de Pilot wordt van 1 augustus 2022 tot en met 31 oktober aan reizigers die 
een parkeerboeking doen voor P1, P2 of Valet Parking op de website van RTHA, de 
mogelijkheid gegeven om een ticket te kopen voor een snelle toegang (“Fast Track”) tot de 
veiligheidscontrole en de business lounge op Rotterdam The Hague Airport. De toegang 
wordt verkregen met gebruik van een QR-code of een digitale ID met behulp van 
gezichtsherkenning. Het ticket kan worden gekocht via de RTHA website waarna de reiziger 
een e-mail ontvangt met een QR-code om de FastID app te installeren. Na installatie van de 
FastID app kan daarin de digitale ID worden aangemaakt. Bij aankomst op Rotterdam The 
Hague Airport kan de reiziger de Fast Track kiezen en vervolgens toegang krijgen tot de 
veiligheidscontrole en de business lounge met, naar keuze van de reiziger, de QR-code of 
gezichtsherkenning bij de ingang van de veiligheidscontrole en de business lounge.  
 

3) De Pilot geldt voor reizigers vanaf 18 jaar die een parkeerboeking doen op de website van 
RTHA voor P1, P2, of Valet Parking  en van Rotterdam The Hague Airport vertrekken en geldt 
voor vluchten die voor 31 oktober 2022 vertrekken.  
 

4) Door deelname aan de Pilot verklaart de deelnemer zich akkoord met deze 
Deelnamevoorwaarden. 
 

5) De kosten voor een Fast Track ticket worden bij aanschaf van het ticket digitaal door de 
deelnemer voldaan en bedragen, afhankelijk van het soort ticket:  
a. 10 EURO (inclusief BTW) voor een ticket voor toegang tot de Fast Track 

veiligheidscontrole, of 
b. 22,50 EURO (inclusief BTW) voor een ticket voor toegang tot de Fast Track business 

lounge, of 
c. 25 EURO (inclusief BTW) voor een ticket voor toegang tot de Fast Track 

veiligheidscontrole en business lounge. 
 

6) RTHA en FastID behouden zich het recht voor om de Pilot naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 
voorwaarden voor deelname te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op 
enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens deelnemers.  
 

7) De meest actuele Deelnamevoorwaarden voor de Pilot staan op de RTHA website 
http://www.rotterdamthehagueairport.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-
parkeren-v2018-04.pdf 
 

8) RTHA geeft geen enkele garantie met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, 
wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Pilot. RTHA is op geen enkele wijze 
verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de 
Pilot. 

 



9) Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Pilot behouden RTHA 
en FastID zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Pilot, of 
andere juridische maatregelen te nemen. 
 

10) Op de Pilot en deze Deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Rotterdam. 
 
Voor vragen of klachten over de Pilot kan met RTHA en FastID contact worden opgenomen 

via privacy@fastid.nl. Voor vragen of klachten over de FastID app kan met FastID contact 

worden opgenomen via support@fastid.nl. 

 
11) Bij deze Pilot verwerken RTHA en FastID persoonsgegevens van deelnemers. Op het gebruik 

van deze persoonsgegevens is de Privacy Statement Pilot “Fast Track” inzage op onze 
website https://www.rotterdamthehagueairport.nl/privacy-statement-parkeren-voor-
bezoekers/ van toepassing. Er worden geen persoonsgegevens van de deelnemer tussen 
FastID en RTHA  onderling gedeeld.  

mailto:support@fastid.nl

