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

Online inchecken – op vueling.com
• U kunt gratis online inchecken door een willekeurige stoel te kiezen (onderhevig aan
beschikbaarheid) van 7 dagen tot 1 uur vóór vertrek van je vlucht (behalve
uitzonderingen*).
• Houd er rekening mee dat als je met een vlucht uitgevoerd door Iberia of British
Airways, kun je online inchecken binnen 24 uur voor vertrek van je vlucht.
• Op de meeste luchthavens kun je online inchecken, maar op enkele luchthavens is
deze dienst niet beschikbaar. Check jouw luchthaven.
Het online inchecken is het proces waarmee je de instapkaart krijgt en waarbij jij je
stoelnummer bevestigt via de website of via de mobiele telefoon.
Je kunt je instapkaart in diverse formaten krijgen:
Afgedrukt
Je instapkaart in pdf formaat en deze dien je af te drukken om op de dag van de vlucht op
de luchthaven te tonen.
Op je mobiele telefoon
Je ontvangt een SMS met je instapkaart om deze op de dag van de vlucht te tonen.
In de applicatie voor iPhone en Android
Op de dag van de vlucht kun je de instapkaart in de applicatie downloaden.
Inchecken op het vliegveld – bij de incheckbalie
Als je niet online hebt kunnen inchecken, omdat de luchthaven van je reservering niet over
deze dienst beschikt of omdat de speciale kenmerken van je reservering dat niet toestaan,
kun je de instapkaarten op de dag van de vlucht gratis op de luchthaven krijgen.
Als je vanaf de luchthaven van Barcelona vliegt, kun je eveneens naar de
incheckautomaten gaan voor je instapkaarten.

Extra’s bijboeken
Hoe boek ik online ruimbagage?
De exacte bagagevrijstelling kan per vlucht verschillen. Bekijk daarom op meerdere
momenten de exacte bagage-informatie voor uw reis: in uw boekingsbevestiging, op uw
ticket en via Je reservering beheren.
U kunt extra bagage aanschaffen wanneer het u uitkomt:
• Na het boeken, via Je reservering beheren
• Tijdens het inchecken
Let op! Extra’s kunnen alleen worden bijgeboekt indien u nog niet bent ingecheckt.
Hoe reserveer ik een stoel?
Wil jij op de eerste rij zitten? Wil je meer ruimte en met meer comfort vliegen? Wil je de eerste
zijn om aan en van boord te gaan? Kies een stoel en vlieg hoe jij wilt.
Geniet van de voordelen van het kiezen van een stoel: je krijgt direct je instapkaarten en je
vermijdt lange rijen op de luchthaven. En als jij je tickets al hebt, maar nog geen stoel, geen
paniek, omdat je deze kunt kiezen tot 1 uur voor vertrek van de vlucht.

Algemene inbegrepen handbagagevrijstelling
Economy Class op Europese en intercontinentale vluchten
•
•

1 stuk handbagage, max. 55x40x20 cm
Bovendien, mag je ook een andere tas of kleiner koffertje met maximumafmetingen
van 35x20x20 en een extra tas met de aankopen van de luchthaven meenemen.
Beide dienen onder de stoel voor je te passen.

