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Tarieven voor overbagage TUI fly  
 

Neemt u meer bagage mee? Dan betaalt u bij de incheckbalie extra voor de overbagage per 
enkele reis. Dit kan contant, met een pinpas of creditcard. Hieronder leest u de tarieven per 
enkele reis. Eén stuk ruimbagage mag maximaal 32 kilo wegen. 
 
Bagagevrijdom 
Ruimbagage is niet inclusief voor Economy en Comfort passagiers en kan gereserveerd worden 
tot 24 uur voor vertrek. Ook Deluxe passagiers kunnen voor vertrek meer ruimbagage 
reserveren. Houd er rekening mee dat enkele bijzondere bagage items binnen de bagagevrijdom 
vallen en u hiervoor vooraf ruimbagage kunt reserveren. 
 

Europese- en Middellandse Zee bestemmingen 

 

Europese- en Middellandse 

Zee bestemmingen 

Bagagevrijdom  

0 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Daadwerkelijk bij check-in             

tot 20 kg €28      

tot 25 kg €35 €17     

tot 30 kg €40 €22 €15    

tot 40 kg €50 €32 €25 €20   

tot 50 kg  €60 €42 €35 €30 €20  

51 kg €70 €52 €45 €40 €30 €10 

52 kg €80 €62 €55 €50 €40 €20 

53 kg €90 €72 €65 €60 €50 €30 

54 kg €100 €82 €75 €70 €60 €40 

55 kg €110 €92 €85 €80 €70 €50 

56 kg €120 €102 €95 €90 €80 €60 

+ 1 kg +€10 +€10 +€10 +€10 +€10 +€10 
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Aruba, Bonaire, Curaçao, Miami en Orlando Sanford 

 

Aruba, Bonaire, Curaçao, 

Miami en Orlando Sanford 

Bagagevrijdom  

0 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Daadwerkelijk bij check-in 
  

ECONOMY/COMFORT 

tot 20 kg €50      

tot 25 kg €60 €20     

tot 30 kg €70 €30 €20    

tot 40 kg €80 €40 €30 €20   

tot 50 kg  €90 €50 €40 €30 €20  

51 kg €100 €60 €50 €40 €30 €10 

52 kg €110 €70 €60 €50 €40 €20 

53 kg €120 €80 €90 €60 €50 €30 

54 kg €130 €90 €100 €70 €60 €40 

55 kg €140 €100 €110 €80 €70 €50 

56 kg €150 €110 €120 €90 €80 €60 

+ 1 kg +€10 +€10 +€10 +€10 +€10 +€10 

 

 

Verre bestemmingen* 

 

Verre bestemmingen 

Bagagevrijdom  

0 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Daadwerkelijk bij check-in 

  

ECONOMY/COMFORT 

tot 20 kg €33      

tot 25 kg €40 €17     

tot 30 kg €50 €27 €20    

tot 40 kg €55 €37 €35 €20   

tot 50 kg  €70 €52 €50 €35 €25  

51 kg €80 €62 €60 €45 €35 €10 

52 kg €90 €72 €70 €55 €45 €20 

53 kg €100 €82 €80 €65 €55 €30 

54 kg €110 €92 €90 €75 €65 €40 

55 kg €120 €102 €100 €85 €75 €50 

56 kg €130 €112 €110 €95 €85 €60 

+ 1 kg +€10 +€10 +€10 +€10 +€10 +€10 

 
* Behalve Aruba, Bonaire, Curaçao, Miami en Orlando Sanford 

Fouten onder voorbehoud 
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Verre bestemmingen 

Bagagevrijdom  

   40 kg 50 kg 

Daadwerkelijk bij check-in 
DELUXE 

tot 40 kg      

tot 50 kg      €40 

51 kg     €50 

52 kg     €60 

53 kg     €70 

54 kg    
 

€80 

55 kg     €90 

+ 1 kg     +€10 

 

 
Ruimbagage naar en vanuit Suriname 

 

Reisklasse Toegestane 

ruimbagage 

Bagage 

tussen 26 

en 32 kg 

Tweede 

stuk bagage 

van 

maximaal 25 

kg 

Ieder 

volgend 

stuk bagage 

van 

maximaal 25 

kg 

Ieder 

volgend 

stuk bagage 

tussen 26 

en 32 kg 

      

Economy en 

Comfort 

1 stuk van 
maximaal 25 
kg 

€100,- €100,- €200,- €100,- 

 
Voor de extra bagage naar en vanuit Suriname kan uitsluitend op de luchthaven bijbetaald 
worden.  
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Tarieven voor bijzondere bagage TUI fly 

 
Surfplank mee naar een zonnige bestemming? Of een duikuitrusting of golftas? Dat kan, 
hieronder leest u de tarieven voor deze bagage per enkele reis. Eén stuk ruimbagage mag 
maximaal 32 kilo wegen m.u.v. huisdieren en rolstoelen. 
 

Sportuitrusting 

Fiets € 35 

Surf-, kite-, wake- en waveboard  € 35 

Golftassen  € 20 

Visuitrusting Binnen bagagevrijdom 

Duikapparatuur Binnen bagagevrijdom 

Wintersportuitrusting en waterski’s  € 20 

Deltavliegers € 35 

Overige sportuitrusting Binnen bagagevrijdom 

Huisdieren 

Huisdieren in cabine* € 50 

Huisdieren in bagageruim Binnen bagagevrijdom 

Medische bagage 

Medische bagage in bagageruim Gratis tot 15 kg 

Scootmobiel, rolstoel e.d. Gratis 

Overige bijzondere bagage 

Muziekinstrumenten Binnen bagagevrijdom 

Humanitaire goederen Binnen bagagevrijdom, bij overschrijden 
€5 per kg max 50kg 

Bruidskleding 10kg in bagageruim Gratis 

Huishoudelijke apparaten Binnen bagagevrijdom 

Wapens en gevaarlijke goederen Binnen bagagevrijdom 

*Niet toegestaan op verre bestemmingen 
 
 

Tarieven bijzondere bagage naar en vanuit Suriname 

 

Fiets €185,- 

Surfplank €185,- 

Duikfles €185,- 

Golftas gratis 

Huisdier als ruimbagage Overbagage tarief voor 
Suriname 

 
 


