Voorwaarden handbagage (EU safety regulation)

Handbagage en veiligheidsmaatregelen op luchthavens
Vanaf 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie (EU)
dezelfde regels voor wat mee mag in de handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de
handbagage mogen alleen in kleine hoeveelheden (max. 100 ml. per stuk) én op de juiste manier
verpakt worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen
op, een luchthaven binnen de Europese Unie.
Dit zijn de regels voor vloeistoffen in jouw handbagage:
1. Je kan alleen nog vloeistoffen en gels meenemen in verpakkingen van niet meer dan 100
milliliter;
2. Deze verpakkingen mogen alleen worden meegenomen in een doorzichtige plastic zak;
3. Per persoon mag één doorzichtige plastic zak worden meegenomen;
4. De doorzichtige plastic zak mag niet groter van formaat zijn dan 1 liter;
5. De doorzichtige plastic zak moet hersluitbaar zijn;
6. Je moet zelf een plastic zak van huis meebrengen om je vloeistoffen in te vervoeren.
Wat valt onder de vloeistoffen:
· water en andere drankjes, soep, siroop
· sprays
· parfums
· onder druk staande spuitbussen, inclusief scheerschuim, ander schuim of
· deodorant
· gels, inclusief shampoo en douchegel
· pasta’s, inclusief tandpasta
· crèmes, lotions, zalfjes
· vloeibaar-vaste mengsels
· of elk ander item met soortgelijke samenstelling.
Er zijn twee uitzonderingen:
· babyvoeding, die je tijdens de vlucht nodig hebt
· medicijnen, die je tijdens de vlucht nodig hebt
Na de security check en eventuele paspoortcontrole kan je op de Europese luchthavens en in het
vliegtuig van een Europese vliegtuigmaatschappij nog steeds jouw (taxfree) aankopen doen.
Vloeistoffen en gels die je ná de security check en paspoortcontrole of in het vliegtuig hebt
gekocht, worden door de winkel of aan boord – wanneer nodig – voor je verpakt en verzegeld.
Het zegel is één dag geldig. Als je op een volgende luchthaven moet overstappen, mag je het
zegel niet verbreken tot je op jouw eindbestemming bent aangekomen.

Beperkende maatregelen voor vluchten vanuit het Caribisch gebied
Op een aantal bestemmingen van TUI fly zijn door diverse lokale autoriteiten eveneens
beperkende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot handbagage ingesteld.
Deze maatregelen gelden voor vluchten vanuit:
· Dominicaanse Republiek
· Jamaica
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Apart aanbieden van jouw handbagage
Bij de handbagagecontrole moet je vaak alle vloeistoffen apart aanbieden. Voor de doorzichtige
plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak gesloten is. Ook
jassen, colbertjasjes en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moet je vaak apart aanbieden
bij de handbagagecontrole.

· Curaçao
· Aruba
· Bonaire
Op dit moment gelden de maatregelen voor alleen nog bovengenoemde bestemmingen. Het is
echter mogelijk dat vanuit de overige TUI fly bestemmingen in het Caribische gebied ook
verscherpte veiligheidsmaatregelen worden doorgevoerd. Wij adviseren je hier alvast rekening
mee te houden met het inpakken van jouw hand- en/of ruimbagage.
Wel in handbagage:
· Elektronische apparatuur zoals mobiele telefoon, tablet, digitale camera, MP3-spelers,
laptops, etc.;
· Stop alle losse lithium accu’s en batterijen, zoals powerbanks en reserverbatterijen en esigaretten altijd in je handbagage;
· Gekolfde borstvoeding, babymelk (in vloeibare- of in poedervorm) en/of babyvoeding in
kleine verpakking als er een baby of klein kind meereist;
· Voorgeschreven medicijnen (vloeibaar en gel) op naam die correspondeert met naam op
ticket. Andere essentiële niet-voorgeschreven medicijnen tot 100 ml. / 3,38 oz. per
verpakking, inclusief zoutoplossingen en oogverzorgingsproducten als oogdruppels en
contactlenzenvloeistof;
· Medicamenten (vloeibaar en gel) voor diabetici tot 148 ml. / 5 oz. per verpakking.
· Niet vloeibare cosmeticaproducten en producten voor persoonlijke verzorging zoals
lippenstift, deodorant stick, lippenbalsem en soortgelijke niet vloeibare producten.
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Niet in handbagage
Passagiers mogen GEEN vloeibare stoffen en GEEN sprays in de handbagage meenemen in het
vliegtuig. Vloeibare stoffen zijn o.a. crèmes, dranken, gels, shampoo, tandpasta, zonnebrand en
andere vergelijkbare middelen. Deze mogen wel worden ingepakt in de ruimbagage die wordt
ingenomen bij de incheckbalie.

