AANVULLENDE INFORMATIE BRUSSELS AIRLINES
Onlangs heeft u een reis bij onze organisatie geboekt waarbij u vliegt met Brussels Airlines
(SN). Graag willen wij u extra informatie doen toekomen.
Online inchecken – op brusselsairlines.com
• Inchecken op je computer, waar je ook bent
• Beschikbaar vanaf 24u tot 1u voor vertrek
• Kies je plaats op het vliegtuig en print je instapkaart
• Beschikbaar op alle vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines, behalve op vluchten
vanuit Dubrovnik, Zadar, Split, Enfidha, Ohrid en Tivat.
• Reizigers vanuit Marrakech, Mumbai en Moskou moeten een papieren versie van hun
instapkaart meebrengen. Reizigers die online inchecken, moeten hun instapkaart
printen voor ze naar de luchthaven komen.
Mobiel inchecken - met uw smartphone
• Download de Brussels Airlines app of ga naar m.checkin.brusselsairlines.com om snel
en eenvoudig in te checken op je smartphone
• Beschikbaar vanaf 24u tot 1u voor vertrek
• Kies of wijzig je zitplaats op het vliegtuig, voeg je Frequent Flyer-nummer toe en
ontvang je instapkaart op je smartphone.
• Beschikbaar op alle vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines, behalve op vluchten
vanuit Enfidha, Split, Dubrovnik, Tivat, Zadar en Ohrid. Vertrek je vanuit een
bestemming waar geen scansysteem voor mobiel inchecken beschikbaar is? Dan is
het nog steeds mogelijk om mobiel in te checken. Je zal echter je barcode niet
kunnen scannen, maar je naar de incheckbalie of een bagage drop-off punt moeten
begeven om je instapkaart te laten afdrukken. Alle luchthavens waar Brussels Airlines
vanuit vliegt, beschikken over deze printdienst.
Inchecken op het vliegveld – bij de incheckbalie
• Ga naar de check-in balie op de luchthaven en overhandig je reisdocumenten en je
bagage om je instapkaart te ontvangen.
Extra’s bijboeken
Hoe boek ik online ruimbagage?
De exacte bagagevrijstelling kan per vlucht verschillen. Bekijk daarom uw
boekingsbevestiging en/of uw ticket.
U kunt extra bagage aanschaffen wanneer het u uitkomt:
• Na het boeken, via Koop extra bagage
• Tijdens het inchecken
Let op! Extra’s kunnen alleen worden bijgeboekt indien u nog niet bent ingecheckt.
Hoe reserveer ik een stoel?
U kunt stoelen/zetel aanschaffen wanneer het u uitkomt:
•
•
•

Via Mijn Boeking
Via het Service Centre (+32 2 723 23 62)
Via Facebook of Twitter

Algemene inbegrepen handbagagevrijstelling
Economy Class

t maximale totale gewicht van je handbagage plus het persoonlijk item**
1 handbagage item van 40x23x55cm (zie afbeelding)
met een maximum gewicht van 12kg
Als je besluit je handbagage toch mee te nemen in de
cabine, dan moet je deze opbergen in het
bagagecompartiment of in de vrije ruimte onder de
zetel voor je.
Vergeet niet dat er slechts een beperkte opbergruimte in de cabine is. Mocht er geen plaats
meer zijn in de opbergruimtes, dan kunnen we je vragen om je handbagage af te geven,
ook als je handbagage aan alle voorwaarden voldoet om in de cabine meegenomen te
worden. Je moet hiervoor niks betalen wanneer deze de toegelaten afmetingen heeft. Je
kan bij aankomst je handbagage ophalen aan de bagageband samen met je ingecheckte
bagage, mocht je die hebben.

1 persoonlijk item van 40x10x30cm (zie afbeelding)
Op vluchten van Brussels Airlines mag je, naast je
handbagage, ook één extra item meebrengen. Dit item
mag bijvoorbeeld zijn: een handtas, een laptoptas, een
aktetas of een cameratas (max. 40 x 10 x 30cm).
Andere kleine voorwerpen zoals jassen, winkelzakjes uit
de taksvrije zone, etc. moet je opbergen in je
handbagage of je persoonlijke item.
Persoonlijke items krijgen gegarandeerd altijd een plaats aan boord. Je moet ze opbergen in
de vrije ruimte onder de zetel voor je. Het gewicht van je persoonlijk item is inbegrepen in het
totale gewicht van je handbagage.

