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Jetairfly vliegt vanaf maandag opnieuw volledig uit Zaventem 
 

Jetairfly voert vanaf maandag 2 mei alle geplande Brusselse vluchten opnieuw uit vanuit Zaventem. 
De luchtvaartmaatschappij keert zo terug naar haar normale vluchtprogramma, met de meeste vluchten uit haar 
thuisbasis op Zaventem, aangevuld met haar normale planning uit Oostende, Antwerpen, Charleroi en Luik. 
Hiermee komt een einde aan de grootste uitwijkoperatie die Jetairfly ooit moest uitvoeren. 
Na de aanslagen op 22 maart heeft Jetairfly geen vluchten geannuleerd, maar 754 vluchten voor ruim 105.000 
reizigers laten uitwijken, voornamelijk naar de luchthaven van Oostende. 
 
 
Sinds maandag 11 april vloog Jetairfly opnieuw met een beperkte capaciteit uit Brussels Airport. Maandag a.s. keert 
de totaliteit van haar Brusselse operaties naar Zaventem terug. Volgende week zijn uit Brussel 248 vertrekkende en 
terugkerende vluchten voorzien naar en uit 77 vliegbestemmingen in Europa, Noord-Afrika en het Caraïbisch gebied. 
Jetairfly zal zo opnieuw 12 vliegtuigen gebaseerd hebben op haar thuisbasis. 
 
Nagenoeg alle vluchten worden volgens het oorspronkelijk voorziene uurschema gevlogen. Occasionele vluchten 
hebben een gewijzigde uurregeling, door een beperkte luchthavencapaciteit op bepaalde piekmomenten. Betrokken 
reizigers worden verwittigd. Jetairfly adviseert haar reizigers om de dag voor afreis de vluchturen te controleren via 
www.jetairfly.com. Reizigers moeten in het bezit zijn van een afgedrukt ticket om toegang te krijgen tot de luchthaven. 
 
De reizigers worden verzocht om zich 3 uur vóór het voorziene vertrek in de luchthaven aan te melden. In afwachting 
van de heropening van de eigenlijke luchthaventerminal, zal de check-in plaatsvinden in de tijdelijke vertrekhal / tent. 
De vertrekhal 2, waar Jetairfly-reizigers normaal inchecken, blijft voorlopig nog afgesloten voor herstellingswerken. 
 
"Ik ben zeer tevreden voor onze reizigers dat we opnieuw volgens plan kunnen vliegen, en voor Brussels Airport en de 
zwaar getroffen luchthavengemeenschap dat de operaties zich daar stilaan aan het normaliseren zijn", zeg Jetair CEO 
Elie Bruyninckx. "De voorbije weken zijn zeer intens geweest. Ik ben onder de indruk wat wat ons Belgisch team heeft 
gepresteerd. Samen met onze partners in de luchthaven van Oostende hebben we onze verantwoordelijkheid 
genomen om onze reizigers ondanks de uitzonderlijke omstandigheden van en naar hun vakantie te vliegen. 
Ik wil uitdrukkelijk alle collega’s en partners bedanken voor hun uitzonderlijke inzet en flexibiliteit. Met dergelijke 
inspanningen maken wij voor onze reizigers het verschil.” 
 
Tussen 22 maart en 2 mei zal Jetairfly 754 vluchten voor 105.450 passagiers hebben laten uitwijken, voornamelijk via 
de luchthaven van Oostende. Tussen Brussel en Oostende werden 1147 autocarritten ingelegd. 
 

 

 

 

 

 

 

 


