AANVULLENDE INFORMATIE TRANSAVIA
Onlangs heeft u een reis bij onze organisatie geboekt waarbij u vliegt met TRANSAVIA.
Graag willen wij u extra informatie doen toekomen.

Online inchecken
Online inchecken bij Transavia is gratis, snel en eenvoudig. De online check-in opent 30 uur
voor vertrek en sluit 4 uur voor vertrek van uw vlucht. U kunt online inchecken op zowel uw
telefoon, tablet als computer. Als u incheckt via uw telefoon, dan download u de mobiele
boardingpass naar uw telefoon en laat deze op de luchthaven bij het instappen zien. U kunt
de mobiele boardingpass niet printen of op uw tablet laten zien. U kunt niet tegelijkertijd voor
uw heen- en terugvlucht inchecken.
Via www.transavia.com kiest u voor: beheer je boeking -> online inchecken
Uw boekingsnummer (PNR) van Transavia treft u aan op uw factuurbijlage.

Wanneer er operationele verstoringen zijn, wil Transavia graag de passagiers hiervan op de
hoogte stellen via een persoonlijke e-mail en een sms-bericht. Wij verzoeken u om bij het
inchecken uw email-adres én 06-telefoonnummer in te voeren.
Extra’s bijboeken
Via www.transavia.com kiest u voor: beheer je boeking -> bekijk je boeking en vervolgens
bekijk je boeking zonder account.
U vult hier het PNR (boekingsnummer) in. Dit nummer treft u aan op uw factuurbijlage.
Uw achternaam en vervolgens uw vertrekdatum.
Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om stoelen en of bagage bij te boeken.
Let op! Extra’s kunnen alleen worden bijgeboekt indien u nog niet bent ingecheckt.

Hoe boek ik online ruimbagage?
Zolang u niet (online) bent ingecheckt, kunt u via Mijn Transavia voordelig uw ruimbagage
boeken. U heeft de keuze vanaf 15 tot 50kg. Heeft u uiteindelijk toch méér ruimbagage bij u
dan het vooraf geboekte gewicht? Dan kunt u op de luchthaven extra ruimbagage bijkopen
voor € 15 per 5 kg.
Hoe reserveer ik een stoel?
U kunt een stoel reserveren in Mijn Transavia. Het maken van een stoelreservering is mogelijk
tot 48 uur voor vertrek van uw vlucht. Transavia biedt verschillende mogelijkheden tegen
verschillende tarieven. Zoals standaardplaatsen, plaatsen voorin en plaatsen met extra
beenruimte. De voordeligste optie kost ca. 5 EUR per persoon per enkele reis.
Natuurlijk geldt: hoe eerder u boekt, hoe meer stoelen er nog vrij zijn om uit te kiezen. Als u
geen stoel reserveert, dan krijgt u en uw reisgezelschap tijdens het inchecken de
overgebleven stoelen toegewezen. Helaas kunnen we dan niet garanderen dat u bij elkaar
zit.
Handbagage
U mag per volwassene/kind 1 stuk handbagage van max. 10 kg meenemen. Dit mag een
trolley óf tas zijn.
Wilt u naast uw trolley of tas een kleine handtas mee? Zorg dan dat deze bij elkaar kunnen,
zodat u maar 1 stuk handbagage heeft tijdens het boarden.
U kunt kiezen uit 2 verschillende formaten handbagage, namelijk:
Gegarandeerd in de cabine
Max. 45 x 40 x 25 cm
Dit formaat handbagage krijgt een groen label. Plaats deze onder de stoel voor u.

Niet gegarandeerd in de cabine
Max. 55 x 40 x 25 cm
Dit stuk handbagage krijgt een rood label. Plaats deze in de bagagevakken boven uw
hoofd. Op drukke vluchten kan het voorkomen dat de bagagevakken vol zijn. Uw trolley
wordt dan gratis in het ruim vervoerd.
Let op! Op de luchthaven controleert Transavia het aantal stuks, het gewicht en de grootte
van uw handbagage bij de check-in balie of bij de gate. Voldoet uw handbagage niet aan
de richtlijnen? Uw handbagage wordt dan tegen betaling in het ruim vervoerd. Bij de gate is
dit een tarief van €40 per stuk.

