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Beste passagier, wees voorbereid .. 

 

   INFORMEER VOORDAT JE  NAAR HET 

LUCHTHAVEN GAAT NAAR DE LAATSTE COVID-19-

MAATREGELEN DIE JOUW VLUCHT KUNNEN BETREFFEN EN 

WAAR JE EVENTUEEL REKENING MEE MOET HOUDEN! 

 

• Plan hoe u naar de luchthaven gaat; 

• Controleer je reisdocumenten; 

• Weet waar je heen moet; 

• Check in en ga door de beveiliging; 

• Ga naar je gate; 

• Stap aan boord van uw vlucht; 

• Vind uw stoel; 

• Luister naar de veiligheidsdemonstratie 

• Geniet van de vlucht. 

 

 

 

Overheidswetten en militaire voorschriften die van toe-

passing zijn op het vervoer van passagiers en bagage door 

de lucht, waarin beveiliging en veiligheid belangrijke ele-

menten zijn, dragen bij aan de vliegveiligheid. 

Het personeel van luchthaventerminals moeten op basis van deze voor-

schriften beoordelen of passagiers en hun bagage aanvaardbaar zijn 

voor vervoer. Wij vragen uw medewerking. Geniet van je vlucht! 

 

Reistips & CHECKLIST: 

Alvorens in te pakken 

   Om veiligheids- en beveiligingsredenen wordt het sterk aanbevo-

len om vloeistoffen, spuitbussen en gels mee te nemen in containers 

van max. 100 ml en in totaal maximaal 1 liter in een doorzichtige plas-

tic zak met sluiting (alle vloeistoffen moeten in de zak passen). 1 zak in 

de handbagage per passagier.  

   Bekijk de lijst met verboden items voor zowel handbagage als  

ingecheckte bagage van uw operator 

Bij het inpakken 

 Verpak items in lagen (schoenen één laag, kleding één laag, elek-

tronica één laag, enz.) 

 Verpak grote elektronica op de bovenste laag handbagage voor 

toegankelijkheid van schermen. 

 Het wordt aanbevolen om uw tas met vloeistoffen, spuitbussen en 

gels in het voorvak van uw handbagage te plaatsen voor toegankelijk-

heid. 

Voordat u naar de luchthaven vertrekt 

 Gun uzelf voldoende tijd om vroeg op de luchthaven aan te            

komen. 

Voordat u incheckt 

 Zorg ervoor dat u uw identiteitsbewijs en de benodigde                       

reisdocumenten ter inzage heeft. 

Voordat u de beveiligingsonderzoek binnengaat 

 Verwijder de vloeistofzak en plaats deze in de bak. 

 Zorg ervoor dat zakken leeg zijn (sleutels, tissues, valuta,                       

portemonnees, mobiele telefoons, enz.) en verwijder sieraden 

(waardevolle spullen kunnen in de handbagage worden gedaan). 

 Haal persoonlijke elektronische apparaten groter dan een mobiele 

telefoon uit uw handbagage en plaats ze in een bak met niets erop of 

eronder voor röntgenonderzoek. (Bijv. laptops, tablets, e-readers en 

draagbare gameconsoles.) 

  Denk eraan om de bakken te controleren en al je bezittingen mee 

te nemen nadat je door de screening bent gegaan. 



Als passagier moet je 2 uur voor de vlucht be-

schikbaar zijn voor de veiligheidscontrole, 

tenzij anders aangegeven. Wees u bewust 

van wat u wel en niet mee aan boord mag ne-

men voor uw veiligheid en de veiligheid van 

uw    medepassagiers. 

Hoewel het EATC ernaar streeft algemene regels vast te stellen voor  

luchtvervoer voor ruimbagage en handbagage, kunnen afhankelijk van 

het vliegtuigtype en / of de missie en / of operator, beperkende regels  

van toepassing zijn. Alle voorschriften voor bagage moeten worden 

gerespecteerd. 

Check-in bagage (ruimbagage) 

Tassen, koffers, rugzakken, plunjezakken 

etc. verpakt met bezittingen van passagiers 

die op de plaats van bestemming nodig 

zijn. De passagier heeft tijdens de vlucht 

geen toegang tot deze bagage. Het maxi-

male gewicht van de ruimbagage is 20 kg. 

Handbagage    

Gedragen door de passagiers en opgebor-

gen in de cabine. Afhankelijk van het vlieg-

tuigtype en de operator zijn beperkende 

afmetingen en gewichtsbeperkingen  van 

toepassing. Check dit van tevoren! 

 

Veiligheids- / beveiligingscontrole 

Alle passagiers en bagage zijn onderwor-

pen aan strikte acceptatiecontroles. Om 

veiligheidsredenen wordt beslag gelegd op 

alle (gevaarlijke) goederen die niet zijn 

toegestaan onder IATA DGR of enige         

andere toepasselijke regelgeving. 

 

 

https://eatc-mil.com/en/info-hub/

eatc-documentations/eatc-passenger-

information 

VERBODEN ARTIKELEN OM AAN BOORD VAN EEN 

LUCHTVAARTUIG MEE TE NEMEN :  
Laptop 

Als de veiligheidsbeperkingen van het 

vliegtuig het toelaten, is een laptoptas 

met een laptop en de bijbehorende 

accessoires acceptabel als 2e stuk 

handbagage. Het maximale gewicht 

voor een 2e stuk handbagage is 3 kg. 

Reserve / losse batterijen 

Batterijen, inclusief lithiumbatterijen, 

mogen alleen in de handbagage wor-

den vervoerd. Deze batterijen moeten 

afzonderlijk zijn beschermd om kort-

sluiting te voorkomen. 

Camping branders 

Zijn alleen toegestaan in ingecheckte 

bagage zonder brandstof- of gascontai-

ners. Brandstof- en gascontainers moe-

ten worden verzonden volgens IATA-

DGR. 

 

 

E-sigaretten 

(Incl. E-sigaren, e-pijpen, andere per-

soonlijke verdampers) die batterijen 

bevatten, moeten afzonderlijk zijn be-

schermd om onbedoelde activering te 

voorkomen. Alleen toegestaan in hand-

bagage of op de persoon. 

 

Veiligheidslucifers of een sigaretten-

aansteker 

Slechts één klein pakje of één gasaan-

steker is toegestaan, bedoeld voor 

gebruik door een persoon wanneer 

deze op de persoon wordt gedragen. 

       Messen                         Scherpe voorwerpen        Onplofbare stoffen 

                            incl. vuurwerk   

   Vuurwapens                       Honkbalknuppels                        Tasers                  

    

Schroevendraaiers                    Traangas                                Alcohol                         

& moersleutels                                                                                                                                 

      

 VLOEISTOFFEN SPUITBUSSEN & GELS: 


