Bijzondere bagage moet worden aangemeld, incl. gewicht, afmetingen en soort
verpakking.
Fietsen
Per passagier mag één fiets aangemeld worden, TUI fly België vervoert geen elektrische
fietsen. Maximaal gewicht van de fiets is 32kg en de fiets dient als volgt aangeleverd te
worden:
- Voorwiel gedemonteerd en aan het frame vastgemaakt;
- Het stuur geplaats in de lengterichting;
- De pedalen opgeklapt of gedemonteerd;
- De banden moeten leeg zijn;
- De fiets moet in een fietsdoos- of tas verpakt zijn.
CO2-patronen zijn verboden. Het vervoeren van fietsen is tegen betaling.
Golftas
Per passagier mag één golftas aangemeld worden, maximaal 32kg per golftas. Vervoer
is tegen betaling en moet vooraf aangemeld worden.
Duikuitrusting
Vervoer van duikuitrusting is tegen betaling en moet vooraf aangemeld worden. De
duikuitrusting moet aan onderstaand voorschriften voldoen:
- Maximaal 1 per persoon, maximaal 20 kg;
- Flessen moeten leeg zijn en onder atmosferische druk;
- Lood voor de loodgordel is niet toegestaan;
- Duiklampen worden om veiligheidsredenen enkel toegelaten als handbagage én op
voorwaarde dat het lampje apart verpakt wordt;
- Duiklampen met langwerpige batterijen kunnen als slagwapen beschouwd worden en
kunnen daarom geweigerd worden op de luchthaven.

Kite- of surfplanken
Het is toegestaan om één kite- of surfplank per persoon mee te nemen, maximaal 30kg
en 3,75 m lang, mits dit vooraf aangemeld is. Hiervoor geldt dat het zeil, giek en deelbare mast compact
verpakt dienen te worden. Maximaal 2 boards in 1 tas.
Skiuitrusting
Skimateriaal, snowboards en waterski’s worden gratis vervoerd, maximaal 20kg per
persoon. Skiuitrusting moet vooraf aangemeld worden en skischoenen moeten apart
verpakt zijn.
Huisdieren
Op verre vluchten is het alleen toegestaan om huisdieren als ruimbagage te vervoeren.
Huisdieren moeten vooraf aangemeld worden en de reizigers moeten in het bezit zijn
van de nodige documenten voor het voeren van huisdieren. Het dier moet minstens 8
weken oud zijn en reizen in een goed gesloten speciale bench voor vliegtuigvervoer. Het
dier moet volledig recht kunnen staan in de bench, de maximale afmetingen zijn
121x81x88cm (lxbxh).
TUI fly België accepteert een beperkt aantal huisdieren in de cabine op vluchten naar
Middellandse Zee bestemmingen. Huisdieren moeten vooraf aangemeld worden en de
reizigers moeten in bezit zijn van de nodige documenten voor het vervoeren van
huisdieren. Het dier moet minstens 8 weken oud zijn en moet reizen in een goed
gesloten, waterdichte bench/reistas. De maximale afmetingen zijn 115c (L+B+H) en het
huisdier mag maximaal 10kg wegen, inclusief bench/reistas. Honden en katten met een
platte snuit worden niet geaccepteerd.
Muziekinstrumenten
Muziekinstrumenten die niet binnen de handbagagevoorwaarden vallen, kunnen alleen
in de cabine vervoerd worden als er een extra stoel gekocht wordt of als ruimbagage.
Het gewicht van het muziekinstrument valt onder uw
bagagevrijdom en anders geldt het reguliere overbagage tarief. Muziekinstrumenten
moeten vooraf aangemeld worden als het buiten de handbagagevoorwaarden valt.

