
 
 
Als je vlucht vertraging heeft, heb je als passagier verschillende rechten die zijn vastgelegd in een 
verordening van de Europese Unie (Verordening (EG) 261/2004). In de zogenaamde Denied Boarding 
Compenstation is bepaald wat je rechten zijn bij vertraging, annulering of instapweigering. In deze folder 
informeren je wat jouw rechten zijn bij een vertraging van een vlucht uitgevoerd door TUI fly. 
 
Recht op verzorging 
Bij een vertraging van minimaal twee uur heb je tijdens het wachten op de luchthaven recht op 
verzorging, te weten: 
 
• Een verfrissing en/of een maaltijd die in redelijke verhouding staat tot de wachttijd. 
• De mogelijkheid om twee korte telefoongesprekken te voeren van maximaal twee 
minuten per gesprek. Dit om iemand te informeren over de vertraging. De kosten die je hiervoor 
gemaakt hebt betalen we terug. Je stuurt ons hiervoor een specificatie van de kosten zodat we de 
betaling in orde kunnen maken.  
• Is een overnachting noodzakelijk dan zorgt TUI fly voor de accommodatie en het vervoer tussen de 
accommodatie en de luchthaven. 
 
Wij zullen er alles aan doen om de vertraging tot een minimum te beperken. De verzorging mag dan ook 
geen extra vertraging opleveren. Hierdoor kan het zijn dat we de verzorging wat moeten beperken.  
 
Grondpersoneel helpt je verder 
Omdat de reisleiding van je touroperator om veiligheidsredenen het gebied achter de douane niet mag 
betreden kunnen zij je niet persoonlijk begeleiden als je op de luchthaven bent. Bij een vertraging op de 
luchthaven is ons grondpersoneel aanwezig om je verder te helpen.  
 
Aankomstvertraging vanaf 3 uur 
Als je vlucht – ongeacht de vluchtafstand – een aankomstvertraging heeft gehad van 3 uur of 
meer, heb je in sommige gevallen recht op een compensatie voor geleden ongemak volgens de 
Verordening (EG) 261/2004. Is de aankomstvertraging (mede) als gevolg van buitengewone 
omstandigheden, dan heb je géén recht op compensatie. 
 
Voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn: 

 (extreme) weersomstandigheden 

 stakingen 

 politieke instabiliteit 

 beveiligingsrisico’s en onverwachte vliegveiligheidsproblemen. 
 
Op de website van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) (www.ilent.nl) vind je meer informatie 
hierover. Je mag hierover ook altijd contact opnemen met TUI fly. 
 
 
 
Kort na aankomst van de vlucht is vaak nog niet duidelijk waardoor de vertraging is ontstaan. Wil je 
weten of je recht hebt op financiële compensatie, neem dan na thuiskomst contact op met TUI fly. We 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/passagiersrechten/luchtvaart


 
 
kijken het dan graag voor je na. Houd er rekening mee dat het ongeveer vier weken kan duren voordat 
we hier duidelijkheid over hebben.   
 
Als je recht hebt op compensatie, kun je een verzoek indienen bij TUI fly. Een claim indienen kan via het 
webportaal https:/klantensysteem.tui.nl. Zorg dat je het vliegticket en de boarding pass bewaart.  
 
Vertraging van tenminste 5 uur 
Als je vlucht – ongeacht de vluchtafstand – een vertraging heeft van minimaal 5 uur ten 
opzichte van de geplande vertrektijd, dan kun je afzien van je vlucht. Je kunt dan om terugbetaling 
vragen van je ticketprijs voor het deel dat je niet hebt gebruikt. Kies je voor terugbetaling, dan vervalt 
het recht op verder vervoer en zorg door TUI fly. Ook is een eventuele compensatie voor ongemak niet 
meer van toepassing. 
 
Kies je voor een terugbetaling, neem dan contact op met het grondpersoneel. Zij leggen alles schriftelijk 
vast en regelen de terugbetaling na ontvangst van je betalingsgegevens. Heb je een losse vlucht 
geboekt, dan wordt dat deel van je ticket terugbetaald dat niet gebruikt is. De meerkosten voor een 
eventuele klasse toeslag worden hierin meegenomen. Heb je een pakketreis geboekt dan is de prijs van 
de vlucht onderdeel van de totale reissom. TUI fly bepaalt in dat geval, onder andere op basis van de 
reisafstand, de hoogte van het bedrag en betaalt dit aan je terug.  
 
Overige gereserveerde onderdelen van de pakketreis komen niet automatisch voor terugbetaling in 
aanmerking. De reisovereenkomst tussen de touroperator en de passagier kan op grond van de 
vertraging vaak niet worden geannuleerd. Voor meer informatie adviseren wij je contact op te nemen 
met je reisorganisatie. De noodnummers staan vermeld in je reispapieren.  
 
Bij een vertraging op de heenreis van minimaal 8 uur kun je een beroep doen op je 
annuleringsverzekering (soms ook reisverzekering). Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Je 
ontvangt een vertragingsverklaring van TUI fly, waarin de opgelopen vertraging is bevestigd. Deze 
vertragingsverklaring kun je opsturen naar je annuleringsverzekering (soms ook reisverzekering). 
 
Toezichthoudende instantie 
Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een instantie aangewezen die toezicht houdt op de 
naleving van de compensatie- en assistentieregels, zoals hierboven beschreven. In Nederland is dit de  
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor meer informatie kun je contact opnemen met ILT via 
088 - 4890000 of de website raadplegen: www.ilent.nl. Daar vind je ook de volledige tekst van de 
Verordening (EG) 261/2004. 
 
Vragen 
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Laat het ons dan weten. We helpen je graag verder.  
 
 
TUI fly 
Zuiderval 120 
7543 EZ Enschede 
Tel: 088-0885855 

https://klantensysteem.tui.nl/
http://www.ilent.nl/

