AANVULLENDE INFORMATIE RYANAIR
Onlangs heeft u een reis bij onze organisatie geboekt waarbij u vliegt met RYANAIR.
Graag willen wij u extra informatie doen toekomen, lees deze informatie goed door.
INCHECKEN
Indien u online (tegen betaling) een stoelreservering maakt kunt u vanaf 60 dagen voor het
vertrek van iedere vlucht online inchecken en uw boardingpass printen. Dit kunt u dan dus
ook voor de terugreis doen.
Indien u geen stoelreservering maakt kunt u vanaf 48 uur voor het vertrek van iedere vlucht
online inchecken en uw boardingpass printen. Dit houdt in dat u, bij een verblijf van langer
dan 2 dagen, gedurende uw reis de terugvlucht online dient in te checken (en uw
boardingpass te printen).
LET OP! Indien u niet zelf online incheckt en uw boardingpass print kunt u inchecken op de
luchthaven, hiervoor rekent RYANAIR een bedrag van ca. 50 EURO.

Inloggen
U kunt online inchecken via: https://www.ryanair.com/nl/nl/check-in
Om in te loggen heeft u het volgende nodig.
Uw reserveringsnummer Ryanair (PNR) deze treft u aan in uw factuurbijlage
E-mail: info@styleintravel.nl
Na de eerste keer inloggen met bovenstaand emailadres kunt u het email adres aanpassen
naar uw eigen email adres. De bevestiging gaat dan rechtstreeks naar u.
Let op! Indien u het email adres wijzigt worden wij (Style in Travel) niet meer op de hoogte
gebracht van eventuele wijzigingen, neem in dat geval altijd contact met ons op via +31
204280555

U kiest hier ‘Heeft u nog geen account’ om in te loggen met bovengenoemde gegevens.
Voor extra informatie/uitleg kunt u het filmpje van RYANAIR bekijken via
https://www.youtube.com/watch?v=cez2kYJtZoM

STOELRESERVERING
U kunt online bij RYANAIR zelf stoelreserveringen maken. RYANAIR biedt verschillende
mogelijkheden tegen verschillende tarieven. Zoals standaardplaatsen, plaatsen met prioriteit
en plaatsen met extra beenruimte. De voordeligste optie kost ca. 8 EUR per persoon per
enkele reis.
Vanwege het gemak voor de terugreis adviseren wij u om wel een stoelplaats te reserveren,
zodat u voor vertrek zowel kunt inchecken als uw boardingpass kunt printen voor zowel de
heen- als terugreis.
U kunt uw stoel bijkopen via https://www.ryanair.com/nl/nl/ ‘mijn boekingen’ en vervolgens in
te loggen met het eerdergenoemde PNR en EMAIL-adres.
U kunt via ‘Boeking beheren’ de stoelen bijboeken. Of in het kopje ‘Goede prijzen voor
stoelen’ op ‘Toevoegen’ klikken.
HANDBAGAGE (standaard inbegrepen)
U mag 1 stuks handbagage van 40 x 20 x 25cm meenemen, deze dient onder de stoel voor u
te passen. (Vanaf 1 november 2018)
Er wordt geen handbagage toegestaan voor een baby (8 dagen en 23 maanden) die op
schoot zit van een volwassene tijdens de vlucht; echter een babytas tot 5kg wordt
toegestaan voor de begeleidende volwassene naast hun eigen toegestane handbagage.
Vanwege ruimtebeperkingen kunnen er 90 grote handbagagetassen (55 x 40 x 20cm) in de
cabine geplaatst worden, de overige zullen kosteloos vervoerd worden in het laadruim.
Extra en/of te grote handbagage zal worden geweigerd bij de boarding gate, of waar
mogelijk, geplaatst in het laadruim tegen een toeslag van £50/€50 (toeslag afhankelijk van
BTW). Bent u onzeker over uw handbagage, controleer deze dan bij de check-in balie
voordat u door de vlucht inspectie gaat.
PRIORITEIT
Instappen met prioriteit kost ca. €12 per persoon per enkele reis en kan toegevoegd worden
bij ‘Reis beheren’ op de Ryanair website, of op de Ryanair app tot 45 minuten voor de
geplande vertrektijd van de vlucht. (beschikbaar voor max. 95 stoelen per vlucht)
10KG INCHECKBAGAGE (Trolley)
10kg incheckbagage kost ca. €11 per persoon per enkele reis en kan toegevoegd worden bij
‘Reis beheren’ op de Ryanair website (deze kan staan onder de optie ‘prioriteit bijboeken’),
of op de Ryanair app tot 45 minuten voor de geplande vertrektijd van de vlucht. (beperkt
beschikbaar)
RUIMBAGAGE
U kunt online bij RYANAIR zelf ruimbagage bijboeken. U kunt dit per 20kg toevoegen. De
tarieven kunnen variëren; wanneer u de ingecheckte bagage boekt en betaalt, geldt het
tarief van dat moment.
U kunt uw bagage bijkopen via https://www.ryanair.com/nl/nl/ ‘mijn boekingen’ en
vervolgens in te loggen met het eerdergenoemde PNR en EMAIL-adres.
U kunt via ‘Boeking beheren’ de bagage bijboeken. Of in het kopje ‘Bagage toevoegen’ op
‘Toevoegen’ klikken.
De balies voor het inleveren van tassen sluiten stipt 40 minuten voor de geplande vertrektijd.

RYANAIR APP (voor Android en IPhone)
Ryanair heeft een gratis mobiele app. De app kunt u downloaden op uw iPhone of Android
mobiel toestel van de Apple App Store of Google Play.
De app biedt handige extra functies zoals de mogelijkheid om onderweg in te checken, een
mobiele instapkaart die direct aan uw telefoon wordt verzonden en diverse extra services
aan boord (ruimbagage/stoelreserveringen) die met slechts één snelle klik kunnen worden
besteld.
Om uw reservering op te halen heeft u uw PNR (reserveringsnummer Ryanair) en het eerder
genoemde email adres nodig.

