Bagageregels 2017
charter vluchten Transavia / Sundio
Voor charter vluchten heeft Transavia sinds 2014 het bagagebeleid aangepast.
Elke ticket is inclusief:
- 1 stuk handbagage van 10 kg (55x35x25)
- zonder ruimbagage.
Naar behoefte is het mogelijk om ruimbagage tegen betaling bij te boeken via de selfservice
module van Transavia:
15 kg ruimbagage = € 9 per enkele reis
20 kg ruimbagage = € 12 per enkele reis
25 kg ruimbagage = € 19 per enkele reis
• Per passagier mag er maximaal 5 stuks ruimbagage ingecheckt worden.
(voor een extra stuk ruimbagage is het niet meer nodig om €10 extra te betalen)
• Onderling ‘poolen’ van bagage is toegestaan. (passagiers van 1 boeking, mogen het gewicht
over de bagage verdelen. Dit geldt alleen voor ruimbagage, niet voor handbagage.
Bijvoorbeeld: Indien 2 passagiers binnen 1 party 20 kg bijboeken, mogen zij 2 koffers van 10kg
elk meenemen.)
• Maximaal 32 kg. per koffer
Passagiers kunnen bagage bijboeken tot 2 uur voor vertrek. (indien passagiers online zijn
ingecheckt kunnen zij dat tot 24 uur voor vertrek doen)
Heeft u geen bagage bijgeboekt en verschijnt u bij de check in toch met bagage dan wordt er het
overgewicht tarief van minimaal € 10 per kg per enkele reis in rekening gebracht. Zorg dus
dat u uw gewenste bagage tijdig aan ons doorgeeft.
Om vertraging of problemen bij de incheckbalie op de luchthaven te voorkomen is het van groot
belang dat de persoonsgegevens die u doorgeeft volledig kloppen.
Uw naam dient volledig overeen te komen met de vermelding op uw identiteitsbewijs of
paspoort. Vermeld niet uw roepnaam, maar alleen uw eerste officiële voornaam. Bij gehuwde
vrouwen dient de meisjesnaam op de vliegticket vermeld te worden. Eventuele tussenvoegsels
in achternamen volledig uitschrijven.
Vluchttijden worden vooraf nooit gegarandeerd. De definitieve vluchttijden worden in het
vliegticket vermeld. De luchtvaartmaatschappij kan deze tijden te allen tijde, zonder opgaaf van
redenen en/of recht op restitutie, wijzigen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de vluchten naar Griekenland. Voor andere
bestemmingen kan het zijn dat er afwijkende voorwaarden zijn of met een andere maatschappij
gevlogen wordt die ook weer eigen voorwaarden hanteert. Vraag ons om meer informatie.
De aanvullende en uitgebreide voorwaarden en toelichting van Sundio Group zijn van
toepassing. U vindt deze op onze website of we sturen u deze op verzoek toe.

