Schiphol biedt gratis WiFi aan op de hele luchthaven

Persbericht
Schiphol, 16 december 2010

Amsterdam Airport Schiphol biedt vanaf vandaag gratis WiFi aan op de hele luchthaven voor- en
achter de paspoortcontrole. Zelfs tot aan de gates is er gratis WiFi. Met deze nieuwe service
kunnen passagiers een uur lang gratis gebruik maken van draadloos internet met elk apparaat
waarmee ingelogd kan worden. Deze service is een resultaat van een samenwerking tussen KPN
en Schiphol.
Om gebruik te maken van WiFi-voorzieningen op Schiphol selecteert de gebruiker na het opstarten
van de laptop of PDA het beschikbare netwerk ‘KPN’ en start de internet browser op. Op de
inlogpagina worden vervolgens twee keuzemogelijkheden aangeboden: de gratis dienstverlening
met beperkte tijd ‘Free WiFi’ en de Premium Service ‘Premium WiFi’. Deze Premium Service is de
uitgebreide en betaalde dienstverlening van KPN met bijbehorende snelheden, een VPN optie en de
mogelijkheid om gratis te printen in een van de KPN Internet Centers.
“We zijn er ontzettend trots op dat we al onze bezoekers en reizigers nu gratis WiFi kunnen
aanbieden. Schiphol is de eerste grote luchthaven in Europa met gratis draadloos internet. Hiermee
laten we weer zien dat Schiphol een innovatieve en toonaangevende luchthaven is met gastvrijheid
hoog in het vaandel”, aldus Otto Ambagtsheer, directeur business area Consumers.
“Internet is al lang niet meer alleen iets voor thuis of op kantoor; ook onderweg willen mensen snel
en veilig verbinding kunnen maken. Schiphol is bij uitstek zo’n plek, waar je draadloos internet
graag wilt gebruiken. Zakenreizigers willen tot aan vertrek of direct bij aankomst ‘in de lucht zijn’;
ook particuliere reizigers willen vaak een laatste email versturen of zich verheugen op het
weerbericht voor de plaats van bestemming. Dat maken we nu nog makkelijker met mogelijkheden
voor premium én gratis WiFi-diensten op een oppervlakte van 600.000m2 op Schiphol”, aldus Albert
Vergeer, directeur Internet, Telefonie & Televisie bij KPN.
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