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Checklist VERVOER 
 
Vervoer op eigen gelegenheid 
 
Checklist informatie voor de genodigden 
• Routebeschrijving bij vervoer per auto, vanuit diverse rijrichtingen 
• Informatie met betrekking tot openbaar vervoer mogelijkheden (trein- en busverbindingen, tij-

den) 
• Informatie met betrekking tot de parkeermogelijkheden bij de locatie (eventueel fiets- en mo-

torstalling openstellen) 
• Informatie met betrekking tot een eventuele pendeldienst van station/bushalte naar locatie en 

v.v. 
 
Ten treffen voorzieningen (afhankelijk van de situatie) 
• Vrijhouden/regelen van parkeergelegenheid (eventueel afzetten van bepaalde delen) 
• Regelen van pendeldienst station/bushalte 
• Voorzien in pendels van parkeerplaats naar locatie in geval van slecht weer (of indien de par-

keergelegenheid op relatief grote loopafstand van de locatie gelegen is) 
• Voorzien in parapluservice of poncho’s in geval van slecht weer 
• Bewaking/beveiliging van parkeerterrein 
• Voorzien in parkeermunten, parkeerkaarten/uitrijkaarten (eventueel vooraf toezenden) 
• Inzetten van parkeercoördinatoren, inzet van Valet Parking (parkeerservice) 
• Inzetten van hosts op de looproute naar de locatie om de gasten te verwijzen 

(eventueel ook verwijsborden) 
• Informeren naar geplande wegwerkzaamheden op de dag van het evenement  
• Op de dag zelf: informeren naar eventuele wegversperringen door calamiteiten, files etc. 
 
Tip:vraag de gasten op de antwoordkaart naar het vervoermiddel waarvan zij denken gebruik te 

zullen maken. Op deze manier krijg je inzicht in het aantal auto’s en het aantal gasten dat met 
het openbaar vervoer zal reizen en kun je hierop anticiperen. 

 
 

Verzorgd gezamenlijk vervoer 

Checklist soorten gezamenlijk vervoer 
• Touringcar (regulier circa 50 personen, dubbeldekker circa 75 personen) 
• Trein (gehele trein of treincoupé exclusief inzetten) 
• Tram 
• Boot (salonboot, rondvaartboot, watertaxi)  
• Helikopter 
• Vliegtuig 
• Koets 
• Huifkar 
• Luchtballon 
• Limousine 
• VIP-busje 
• Fiets / step 
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Checklist te treffen voorzieningen 
• Inhuren betreffend vervoermiddel 
• Vertrektijden en geplande aankomsttijden afstemmen 
• Voorzien in routebeschrijving(en)  
• Voorzien in parkeermogelijkheid en eventueel parkeerkaarten 
• Informeren van het vervoersbedrijf/chauffeurs over het totale programma 
• Informeren van het vervoersbedrijf/chauffeurs over type evenement, type bedrijf, gasten, etc. 
• Afstemmen exacte plaats van voorrijden en exacte plaats van bestemming (gasten voor de 

deur afzetten of op parkeerterrein etc.) 
• Afstemmen communicatie tijdens het evenement (GSM-nummers)  
• Afstemmen waar de chauffeurs tussentijds verblijven en welke voorzieningen voor hen worden 

getroffen (eten, drinken, aparte wachtruimte etc.) 
• Noodscenario bespreken wat te doen bij ‘pech onderweg’ 
• Desgewenst: fooi voor de chauffeurs. 
 
 


