AANVULLENDE INFORMATIE WIZZAIR
Onlangs heeft u een reis bij onze organisatie geboekt waarbij u vliegt met WIZZAIR.
Graag willen wij u extra informatie doen toekomen.
INCHECKEN
Online inchecken is beschikbaar vanaf 48 uur tot 3 uur voor de geplande vertrektijd van de
vlucht.
U kunt online inchecken via: https://wizzair.com/nl-nl
Om in te checken heeft u het volgende nodig:
• Uw reserveringsnummer WIZZair (PNR) deze treft u aan in uw factuurbijlage
• Uw achternaam.

•
•
•
•

print uw instapkaart
toon de geprinte instapkaart aan de gate met uw reisdocumenten, ten laatste 30
minuten voor het geplande vertrek van de vlucht
als u reisdocumenten van buiten de EU hebt, dient u zich te melden aan de
incheckbalie om uw documenten te laten controleren en uw instapkaart te laten
afstempelen
als u bagage wenst in te checken, gaat u ten laatste 40 minuten voor vertrek naar de
bagagebalie

Download de gratis mobiele app voor Android, iPhone !
Als u met de app incheckt, hebt u de volgende mogelijkheden:
•
•
•

haal uw instapkaart via de app op wanneer uw telefoon verbinding heeft met
internet
ga naar wizzair.com vanuit de browser van uw mobiel, voer uw
vluchtbevestigingscode in en druk uw instapkaart af
Als u het iOS-besturingssysteem gebruikt, kunt u uw instapkaart ook opslaan in de
Wallet*

Sommige luchthavens ondersteunen mobiele instapkaarten nog niet. In zulke gevallen wordt
er geen mobiele instapkaart aangemaakt en zult u naar wizzair.com moeten surfen om daar
uw reservering op te zoeken en uw instapkaart af te drukken.
*Wallet is een Apple iPhone- en iPod Touch-app die werd geïntroduceerd als onderdeel
van iOS 9. Deze app stelt gebruikers in staat elektronische coupons, instapkaarten voor
luchtvaartmaatschappijen, treinkaartjes, bioscoopkaartjes en kaartjes voor andere
evenementen, spaarkaarten en cadeaukaarten op te slaan en te gebruiken.

BAGAGE
Vanaf 1 november 2018 mogen alle passagiers één gratis stuk handbagage met afmetingen
tot 40 x 30 x 20 cm mee aan boord brengen, dat onder de stoel voor u moet worden
geplaatst.
U kunt nog extra bagage aankopen via uw vluchtoverzicht!
U dient hiervoor een account aan te maken bij WIZZair. En vervolgens te kiezen voor
“INCHECKEN & BOEKINGEN”. Vervolgens kunt u inloggen met de volgende gegevens:
•
•

Uw reserveringsnummer WIZZair (PNR) deze treft u aan in uw factuurbijlage
Uw achternaam.

Of koop bagage tijdens het online inchecken, tot drie uur voor vertrek. U kunt ook betalen op
de luchthaven, maar de kosten zijn daar veel hoger. We raden u aan om indien mogelijk
online te boeken.
WIZZ Priority
Als u de dienst WIZZ Priority aankoopt (of als u recht hebt op WIZZ Priority met WIZZ Privilege
Pass-, WIZZ GO- of WIZZ Plus-bundels) kunt u een gratis stuk handbagage (max. 40 x 30 x 20
cm) en een extra trolley (max. 55 x 40 x 23 cm) mee aan boord nemen. U kunt beide stuks
bagage gegarandeerd mee in de cabine nemen, tenzij dit als gevolg van operationele
beperkingen onmogelijk is.

INSTAPPEN
U moet ten laatste 30 minuten voor het voorziene vertrek van de vlucht aan de gate
aanwezig zijn.
Documenten
U dient dezelfde reisdocumenten die u gebruikte om online in te checken, voorleggen bij de
luchthavenbeveiliging en aan de gate.
Zorg ervoor dat u alle nodige reisdocumenten bij zich hebt, zoals uw paspoort en visum. Als u
niet zeker weet wat de vereisten precies zijn op uw bestemming, vraag dit dan voordat u reist
na bij het ministerie van buitenlandse zaken in uw land. We kunnen niet aansprakelijk worden
geacht als u niet kunt instappen omdat u niet de juiste reisdocumenten hebt.
Als u met een baby reist, dient u de instapkaart van de baby te printen en voor te leggen
aan de gate.
Gate
De informatieborden op de luchthaven tonen u naar welke gate u na het inchecken en de
veiligheidscontrole moet gaan. Als u incheckt op de luchthaven, kan het personeel u wellicht
vertellen naar welke gate u moet gaan.
Belastingvrije goederen
Goederen die u kocht na het inchecken en de veiligheidscontroles mogen mee aan boord
worden genomen.

