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Bijzondere bagage dient aangemeld te worden incl. gewicht, afmetingen en soort 
verpakking.  
 
Bruidskleding  
Het is niet mogelijk om bruidskleding als extra handbagagestuk mee te nemen in de 
cabine. Het is mogelijk om bruidskleding mee te nemen in een aparte koffer in het ruim. 
Het is toegestaan 10 kg extra ruimbagage mee te nemen boven op het geldende 
bagagelimiet, mits het verzoek om bruidskleding mee te nemen minimaal 2 werkdagen 
voor vertrek is doorgegeven.  
 
Deltavlieger  
Deltavliegers kunnen tegen betaling in het ruim worden meegenomen.  
 
Fiets  
Ook al raadt TUI het meenemen van (vouw-, hand- en lig)fietsen af, ze worden wel aan 
boord geaccepteerd. De fiets dient te worden aangeleverd in een fietsdoos of speciale 
fietstas met bijna lege banden, opgeklapte of gedemonteerde pedalen en het stuur 
gedraaid in de lengterichting. In het bagagedepot in de kelder van Schiphol onder de 
centrale trap van Vertrek 1 en 2 zijn fietsdozen te koop. Een fietsdoos kost € 23 per stuk 
en weegt ca. 5 kg. Ook is het mogelijk om een fietsdoos voor fietsen, racefietsen en 
mountainbikes te huren en deze op verschillende plekken in Nederland af te halen. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de website: Wiel Rent. De verhuur en verkoop van 
een fietsdoos gaat buiten TUI om.  
 
Humanitaire goederen  
Binnen de ruimbagagelimiet is het vervoer van humanitaire goederen toegestaan en 
hoeft het vervoer niet vooraf aangemeld te worden. Indien de ruimbagagelimiet wordt 
overschreden, geldt een gereduceerd overbagagetarief van € 5 per kilo voor stichtingen 
en organisaties met een Kamer van Koophandel inschrijving. TUI hanteert een maximum 
van 50 kg humanitaire goederen per persoon buiten de bagagelimiet. Meld goederen tot 
uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek aan inclusief gewicht, soort goederen, naam 
organisatie en Kamer van Koophandel nummer. Het reguliere overbagagetarief geldt als 
er geen sprake is van een stichting of organisatie met Kamer van Koophandel nummer. 
 
 
Medische bagage  
Medicijnen die de passagier meeneemt als handbagage en binnen de 
handbagagevoorschriften vallen, hoeven voor vertrek niet aangemeld te worden. 
Medische apparatuur die tijdens de vlucht niet gebruikt wordt, kan ook als handbagage 
meegenomen worden, mits de afmetingen en het gewicht binnen de geldende 
handbagagevoorschriften vallen en aangemeld is. Voldoet de bagage niet aan deze 
voorschriften dan wordt vooraf bepaald of de bagage mee aan boord kan of dat deze 
bagage vervoerd wordt in het ruim. Neem medicijnen die koel moeten worden bewaard 
mee in koeltassen of vacuümflacons binnen de geldende handbagagevoorschriften 
(55x40x25cm). Er is geen koelmogelijkheid aan boord. Passagiers kunnen tot 15 kg 
extra aan ruimbagage meenemen zonder kosten op voorwaarde dat een geldige 
doktersverklaring en een specificatielijst van de medicijnen overhandigd kunnen worden. 
Bepaalde apparatuur, zoals een apneu apparaat, mag wel gebruikt worden aan boord, 
maar kan aan boord niet worden opgeladen. Medische ruimbagage moet voor vertrek 
aangemeld worden via de reisagent of het volgende formulier: Medische bagage. 
 

https://fd8.formdesk.com/tuinederland/Aanvraagformulier_medische_bagage2
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Muziekinstrument  
Het is alleen toegestaan om muziekinstrumenten in de cabine te vervoeren wanneer de 
afmetingen en het gewicht binnen de handbagageregels vallen. Muziekinstrumenten die 
buiten deze handbagageregels vallen, worden in een verwarmd bagageruim vervoerd. 
Veroorzaakt het muziekinstrument overgewicht, dan is het overbagagetarief van 
toepassing.  
 
(Wind)Surf-, kite-, wake- of waveboards  
Eén board kan tegen betaling worden meegenomen in het ruim, eventueel inclusief mast 
en giek.  
 
Duikapparatuur  
Een duikuitrusting bestaat uit een wetsuit, vest, sokken, masker, schoenen, 
zwemvliezen, mes, lege persluchttank en regulator.  
- De duikflessen moeten leeg zijn en mogen alleen mee als er plaats is.  
- Harpoenen op stikstof mogen niet mee.  
- Onderwaterlampen zijn alleen toegestaan als handbagage, mits de batterij of het 
lampje verwijderd is. Verzegel de aan/uit knop in de 'uitstand'. Duiklampen kunnen 
namelijk oplaadbare loodzuurbatterijen bevatten en in een drukcabine extreme hitte 
genereren.  
- Een passagier mag de laatste 24 uur voor de vlucht niet meer duiken om risico op de 
Caissonziekte te voorkomen. 
 
Duikapparatuur valt binnen het bagagevrijdom. Indien het totaalgewicht van de 
ruimbagage en de duikapparatuur het bagagevrijdom overschrijdt, gelden de reguliere 
tarieven voor overbagage. 
 
Golfuitrusting  
Er geldt een vast ruimbagagetarief voor één golftas met daarin maximaal 1 set clubs en 
1 paar schoenen. 
 
Visuitrusting  
Per passagier mag 1 visuitrusting worden meegenomen. Onder een visuitrusting vallen 
drie hengels, één viskoker, één paar lieslaarzen en één viskoffer (max. afmeting 
40x20x20cm en max. gewicht 10 kg). Deze wordt meegerekend in de bagagevrijdom. 
Indien de bagagevrijdom wordt overschreden zal het reguliere overbagagetarief 
berekend worden.  
 
Wintersportuitrusting  
Er geldt een vast ruimbagagetarief voor een wintersportuitrusting bestaande uit 
schoenen, ski's of snowboard en stokken. 
 
Drones 
Drones mogen meegenomen op vluchten van TUI fly, mits het voldoet aan onderstaande 
voorwaarden. Controleer zelf de invoervoorwaarden per land.  
- Batterijen moeten losgekoppeld worden en als handbagage meegenomen worden (Let 
op: Zowel drone als batterijen moeten binnen de handbagagevoorwaarden vallen 
(afmetingen)).  
- De batterijcontacten moeten worden afgeplakt om kortsluiting te voorkomen.  
- Maximaal 2 batterijen per drone.  
- De batterij mag niet meer dan 100wh bevatten  
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Parasols 
Parasols worden in het ruim vervoerd. Deze moeten deugdelijk verpakt zijn, bij voorkeur 
in een koffer of speciale tas. 
Indien het totaalgewicht van bagage de bagagevrijdom overschrijdt, dan wordt het 
standaard overbagagetarief geheven. 
 


