
 
 

LET OP: 

Tassen van maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn toegestaan. 

Tassen binnen dit formaat kun je kwijt in de lockers van AFAS Live. Voor 

grote tassen kun je terecht bij Lockerpoint. Je kunt hier een grote locker 

huren voor het opbergen van bagage zoals rugtassen, weekendtassen, 

trolleys, een helm of koffers. De bagagelockers zijn altijd tot 1 uur na het 

evenement geopend. Bezoek de website van Lockerpoint voor meer 

informatie over de locatie, afmetingen van de lockers en de prijs. In de 

omgeving van AFAS Live bevinden zich 2 Lockerpoint locaties. Boven de 

Ziggo Dome bevindt zich Lockerpoint Arenapoort. Deze is voornamelijk 

geopend wanneer er evenementen plaatsvinden in de Ziggo Dome. Bij de 

P5 bevindt zich Lockerpoint Arenapoort P5. Deze is altijd geopend tijdens 

evenementen in AFAS Live. 
 

Denk eraan je legitimatiebewijs mee te nemen. Bij controle moet je een 

geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (zoals een paspoort, ID-kaart of 

rijbewijs). 

NOTE: 

Only bags that fit within A4 size and are less than 10cm thick are allowed 

inside the venue. All bags that are larger are not permitted and can be 

stored at Lockerpoint. Here you can rent a locker that can store bigger bags, 

trolleys, helmets or suitcases. These lockers are always open until 1 hour 

after an event. Visit the Lockerpoint website for more information about 

the location, sizes and prices. Near AFAS Live there are two Lockerpoint 

locations; one above the entrance of the Ziggo Dome (mostly open when 

there are events at the Ziggo Dome), and one at the entrance of P5 (always 

open when events take place at AFAS Live). 

Security personnel can be instructed to search you and can check your bag. 

We recommend leaving your bags at home or at the hotel and to arrive on 

time. Don’t forget to bring a valid ID, as you will need to show this upon 

request. A valid ID is either a passport, ID-Card or drivers license.  

https://www.lockerpoint.com/
https://www.lockerpoint.com/

