Rechten van
vliegtuigpassagiers
Problemen tijdens uw reis?
De Europese Unie heeft uw
rechtspositie versterkt
Instapweigering en annulering
Krijgt u te maken met een instapweigering of wordt uw vlucht geannuleerd,
dan moet de betreffende luchtvaartmaatschappij u een financiële vergoe
ding en hulp aanbieden. Op voorwaarde dat u op tijd hebt ingecheckt gelden
deze regels voor alle vluchten, met inbegrip van chartervluchten, die:
• vanaf een luchthaven in de EU vertrekken of
• vanaf een luchthaven buiten de EU vertrekken naar een bestemming
binnen de EU en door een luchtvaartmaatschappij uit de EU worden uit
gevoerd.

Instapweigering
Is het aantal passagiers hoger dan het aantal beschikbare plaatsen aan
boord, dan moet de luchtvaartmaatschappij eerst vragen of er passa
giers zijn die bereid zijn hun plaatsen op te geven in ruil voor een overeengekomen vergoeding. Daarbij moet u kunnen kiezen tussen terug
betaling van de ticketprijs (en eventueel een kosteloze retourvlucht naar
het punt van vertrek) of alternatief vervoer naar de bestemming. Stelt u
uw zitplaats niet vrijwillig ter beschikking, dan moet de luchtvaartmaat
schappij u een schadevergoeding betalen:
• 250 euro bij vluchten van 1.500 km of minder
• 400 euro bij vluchten binnen de EU en andere vluchten tussen 1.500 en
3.500 km
• 600 euro bij vluchten van meer dan 3.500 km buiten de EU
Deze schadevergoeding bedraagt de helft wanneer uw reis, afhankelijk
van de afstand, niet meer dan 2, 3 of 4 uur vertraging oploopt. De lucht
vaartmaatschappij moet u tevens het volgende aanbieden:
• de keuze tussen de terugbetaling van de ticketprijs (en eventueel een
kosteloze retourvlucht naar het punt van vertrek) of alternatief vervoer
naar de bestemming
• maaltijden, drankjes, indien nodig hotelaccommodatie (incl. transfer) en
de mogelijkheid om gebruik te maken van telecommunicatie

Annulering
Wordt uw vlucht geannuleerd, dan moet de luchtvaartmaatschappij waar
mee u zou vliegen u het volgende aanbieden:
• de keuze tussen de terugbetaling van de ticketprijs (en eventueel een
kosteloze retourvlucht naar het punt van vertrek) of alternatief vervoer
naar de bestemming en
• maaltijden, drankjes, indien nodig hotelaccommodatie (incl. transfer) en
de mogelijkheid om gebruik te maken van telecommunicatie.
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De luchtvaartmaatschappij moet u bovendien een schadevergoeding betalen
die even hoog is als in een geval van instapweigering (overboeking), tenzij
men u vooraf tijdig en in voldoende mate geïnformeerd heeft. U moet
over alternatief vervoer worden geïnformeerd.
Terugbetalingen moeten binnen 7 dagen worden verricht in contan ten, via bankoverschrijving of een cheque, of - met uw schriftelijke
toestemming - in de vorm van reisvouchers. Worden deze rechten u
onthouden, dan kunt u het beste onmiddellijk bezwaar aantekenen bij
de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

Grote vertragingen
Onmiddellijke hulp
Hebt u op tijd ingecheckt voor een vlucht (met inbegrip van chartervluchten):
• die vanaf een luchthaven in de EU vertrekt of
• waarvan de bestemming binnen de EU ligt, maar die vanaf een luchtha
ven buiten de EU vertrekt en door een luchtvaartmaatschappij uit de EU
wordt uitgevoerd, en verwacht de luchtvaartmaatschappij die de vlucht
uitvoert een vertraging,
• die bij vluchten tot 1.500 km twee uur of meer, of
• bij vluchten binnen de EU en andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km
drie uur of meer, of
• bij vluchten van meer dan 3.500 km buiten de EU vier uur of langer
duurt, dan moet de luchtvaartmaatschappij u maaltijden, drankjes,-in
dien nodig hotelaccommodatie (incl. transfer) en de mogelijkheid om-ge
bruik te maken van telecommunicatie aanbieden.
Duurt de vertraging vijf uur of langer, dan moet de luchtvaartmaatschappij
u ook de ticketprijs terugbetalen en eventueel een kosteloze retourvlucht
naar het punt van vertrek aanbieden.
Worden deze rechten u onthouden, dan kunt u het beste onmiddellijk be zwaar aantekenen bij de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert .

Latere aanspraken
Is, onafhankelijk van het vertrekpunt en de bestemming, een EU-luchtvaart
maatschappij verantwoordelijk voor de vertraging van een vlucht, dan kunt
u tot maximaal 4.150 SZR* voor alle ontstane schade eisen. Wanneer de
luchtvaartmaatschappij geen gevolg geeft aan de geclaimde schadevergoe
ding, dan hebt u het recht een juridische procedure te starten.U kunt de
schadeclaim indienen bij de luchtvaartmaatschappij waarmee u de
vervoersovereenkomst hebt afgesloten of met de maatschappij die de
vlucht heeft uitgevoerd.

