
                           
 

United Airlines introduceert de Boeing 787-10 Dreamliner  
op de Brussel-New York/Newark route 

 

De eerste Boeing 787-10 Dreamliner landt op Brussels Airport. 

De komst van het nieuwe vliegtuig valt samen met 20 jaar service van United naar de Big Apple. 

Het toestel beschikt over 44 United Polaris business class stoelen en 21 United Premium Plus stoelen. 

 

BRUSSEL, 23 mei 2019 - In het kader van de 20ste verjaardag van de verbinding tussen 

Brussel en de Big Apple, introduceert United Airlines de nieuwste Boeing 787-10 Dreamliner op 

haar non-stop service tussen Brussel en haar hub in New York/Newark, waardoor de ervaring aan 

boord van klanten die van België naar de VS vliegen, wordt verbeterd. United is de eerste 

luchtvaartmaatschappij die het Boeing 787-10 Dreamliner toestel van en naar Brussels Airport 

exploiteert. 

United was de eerste Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die de nieuwste Boeing 

787-10 Dreamliner in ontvangst heeft genomen en is ook de eerste luchtvaartmaatschappij ter 

wereld die de hele reeks Boeing 787-8, 787-9 en 787-10 toestellen in haar vloot heeft. De 787-10 

van United is uitgerust met 44 United Polaris business class stoelen met directe toegang tot het 

gangpad, 21 United Premium Plus stoelen, 54 Economy Plus stoelen en 199 standaard Economy 

stoelen.   

 “We zijn verheugd om de 787-10 Dreamliner te introduceren op onze non-stop route 

Brussel-New York/Newark: wat een fantastische manier om 20 jaar vliegen op deze belangrijke 

route te vieren. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten in België een echt verschil zullen merken 

wanneer ze aan boord van dit ultramoderne toestel stappen, dat zowel met onze nieuwe United 

Polaris business class als onze United Premium Plus stoelen is uitgerust. De introductie van dit 

nieuwe vliegtuig op onze Brussel-New York/Newark route benadrukt ons engagement op de 

Belgische markt,” zei Lucas Geerts, de Regional Director Sales Northern Europe van United. 

“Brussel is één van zes trans-Atlantische bestemmingen van dit nieuwe vliegtuig en wij kijken er 

naar uit onze klanten meer comfort te bieden aan boord van ons meest geavanceerde toestel.” 

“Wij zijn heel blij te vernemen dat United ervoor gekozen heeft om de Boeing 787-10 

Dreamliner op de rechtstreekse lijn Brussel-New York in te zetten”, verklaart Arnaud Feist, CEO 

Brussels Airport Company. “Het maakt deze bestemming met vertrek vanuit Brussels Airport alleen 

nog maar aantrekkelijker. Dit type vliegtuig van de nieuwste generatie verenigt alle aspecten van 
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comfort, moderniteit en bovenal ecologie, een strategische prioriteit voor onze luchthaven. Met de 

keuze van United zal het aantal vluchten op Brussels Airport uitgevoerd door ultramoderne 

vliegtuigen alleen maar toenemen. Het percentage in 2019 zou dan ook ruim boven de 21% van 

2018 moeten uitkomen.”   

Brussel - New York/Newark vluchtschema  

Vanaf 23 mei 2019 

Vlucht Van Naar Vertrek Aankomst  Toestel 

UA998 BRU EWR 10u00, dagelijks 12u00  787-10 

         
 

 

 

New York/Newark - Brussel vluchtschema  

Vanaf 22 mei 2019 

Vlucht Van Naar Vertrek Aankomst Toestel 

UA999 EWR BRU 18u30, dagelijks 7u45 +1 787-10 

 

Investeren in klantvriendelijke vernieuwingen aan boord 

Behalve de United Polaris business class stoelen, die allemaal een directe toegang tot het 

gangpad bieden, en United Premium Plus stoelen investeert United ook in uiteenlopende 

klantvriendelijke vernieuwingen aan boord. Het vliegtuig is voorzien van bijgewerkte 

verlichtingsprofielen die de zonsopgang en zonsondergang nabootsen zodat de klanten in elke 

cabine beter aangepast aan de nieuwe tijdzones in slaap kunnen vallen en ontwaken. Er is een 

gloednieuw entertainmentsysteem voorzien op de rugzijde van elke stoel met:  

 Een gesplitst scherm zodat de klanten een film kunnen bekijken en gelijktijdig hun 

vlucht kunnen volgen op de kaart. 

 Een relax-modus voor klanten die een selectie van rustgevende video's en 

ontspannende audio playlists willen selecteren.  

 De meest uitgebreide reeks van toegankelijkheidsfuncties op een rugleuning 

entertainmentsysteem aangepast aan elke zichthoogte met ondersteuning voor 

klanten met gehoor- en mobiliteitsproblemen. 

 Film en televisie aanbevelingen op basis van de resterende vluchttijd en eerder 

weergegeven inhoud. 

 

De Boeing 787-10 is bijna 5,5 meter langer dan de 787-9 en kan meer passagiers en meer 

cargo vervoeren. De 787-10 heeft een maximaal bereik van 6 430 zeemijlen, terwijl het 20 percent 



United Airlines introduceert de Boeing 787-10 Dreamliner op de Brussel-New York/Newark route / 
Pagina 3 

 
minder brandstof verbruikt dan vliegtuigen van een oudere generatie. United heeft momenteel 25 

787-9 en 12 787-8 Dreamliner vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij verwacht 14 787-10 

vliegtuigen in ontvangst te nemen in de volgende twee jaar. Voor meer informatie over de 787-10 

van United en andere vlootupdates, zie Fleet Newsroom van United. 

 

United in België 

United Airlines is al meer dan 25 jaar actief in België. United biedt momenteel het hele jaar 

door vluchten van Brussel naar New York/Newark, Washington/Dulles en Chicago. De vertrek- en 

aankomsttijden van alle vluchten sluiten goed aan op de Amerikaanse hubs van United met een 

uitgebreid netwerk van diensten naar bestemmingen in heel Amerika. United klanten in België 

kunnen hun vluchten boeken op united.com of contact opnemen met United reservaties op 02-200 

88 68 of bij hun reisagent. 

 

Elke klant. Elke vlucht. Elke dag. 

In 2019 concentreert United zich meer dan ooit op haar customer engagement en 

analyseert elk aspect van haar activiteiten om de belangen van klanten centraal te blijven stellen. 

United kondigde onlangs ook aan dat de fabrikant van luxe huidverzorgingsproducten Sunday 

Riley exclusieve producten maakt voor haar amenity kits, dat een nieuw ontwikkelde versie van de 

meest gedownloade app in de luchtvaartindustrie is gepubliceerd en dat DIRECTV voortaan gratis 

is voor alle passagiers op 211 vliegtuigen, met meer dan 100 kanalen op de schermen in de 

rugleuningen van meer dan 30.000 stoelen. 

 

Over United 

Het doel van United is "Mensen met elkaar te verbinden. En daarbij de wereld verenigen." 

We zijn meer dan ooit gefocust op onze betrokkenheid bij onze klanten door middel van een reeks 

innovaties en verbeteringen, ontwikkeld voor een ongeëvenaarde ervaring: Elke klant. Elke vlucht. 

Elke dag. United Airlines en United Express voeren samen ca. 4.900 vluchten per dag uit naar 355 

luchthavens op vijf continenten. In 2018 hebben United en United Express meer dan 1,7 miljoen 

vluchten bediend en meer dan 158 miljoen klanten vervoerd. United is trots het meest uitgebreide 

netwerk in de wereld te beheren, met hubs in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New 

York/Newark, San Francisco en Washington, D.C. United heeft 779 vliegtuigen en United Express 

heeft 569 regionale vliegtuigen. United is een stichtend lid van Star Alliance, dat diensten verleent 

in 193 landen via 28 aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Bezoek united.com voor meer 

informatie, volg @United op Twitter of volg ons op Facebook. De gewone aandelen van de United 

moedermaatschappij, United Continental Holdings, Inc., worden verhandeld op de Nasdaq onder 

het symbool "UAL". 

https://hub.united.com/newsroom-fleet/
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