
 

Bagage informatie 
 

Diving World Nederland streeft ernaar om te allen tijde real-time informatie op haar website aan te 

bieden. Door de samenwerking met vele verschillende partijen (zoals diverse luchtvaarmaatschappijen) 

en wisselende regelgeving is dit, tot onze spijt, niet altijd haalbaar. Om u actuele informatie met 

betrekking tot bagage aan te kunnen bieden, verwijzen wij u graag door naar de sites van de 

maatschappijen. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen op 0031(0)314-653180! 

 

 
Klik op het logo of ‘klik hier’ om naar de bagage informatie pagina van een luchtvaartmaatschappij te gaan. 

 

 

 
 

  

 

  

 
 

Klik hier voor  
Air Belin 

 Klik hier voor  
Air France 

 Klik hier voor  
Air Malta 

     
     

 

 

 

 

  

 

Klik hier voor  
Aeroflot Airlines 

 

 Klik hier voor  
Aeroflot Airlines / India Airlines 

 Klik hier voor  
American Airlines 

     
     
 

 
 

 

 

  

 

Klik hier voor  
British Airways 

 Klik hier voor  
Cathay Pacific Airways 

 Klik hier voor  
China Airlines 

     
 

Meer  

  


 

https://www.airberlin.com/nl/site/landingpages/baggage_services.php?cat=1
https://www.airfrance.nl/NL/nl/common/voyage-en-avion/preparation-voyage/bagages-avion.htm
http://www.airmalta.com/information-nl-NL/baggage-nl-NL
https://www.aeroflot.ru/ru-en/information/preparation/baggage/allowance
http://www.airindia.in/baggage.htm
https://www.american-airlines.nl/i18n/travel-info/baggage/baggage.jsp?locale=nl_NL&anchorEvent=false&from=Nav
http://www.britishairways.com/en-nl/information/baggage-essentials/checked-baggage-allowances
http://www.cathaypacific.com/cx/nl_NL/travel-information/baggage.html
https://www.china-airlines.com/nl/nl/fly/prepare-for-the-fly/baggage/index
https://www.airberlin.com/nl/site/landingpages/baggage_services.php?cat=1
https://www.airfrance.nl/NL/nl/common/voyage-en-avion/preparation-voyage/bagages-avion.htm
http://www.airmalta.com/information-nl-NL/baggage-nl-NL
https://www.aeroflot.ru/ru-en/information/preparation/baggage/allowance
http://www.airindia.in/baggage.htm
https://www.american-airlines.nl/i18n/travel-info/baggage/baggage.jsp?locale=nl_NL&anchorEvent=false&from=Nav
http://www.britishairways.com/en-nl/information/baggage-essentials/checked-baggage-allowances
http://www.cathaypacific.com/cx/nl_NL/travel-information/baggage.html
https://www.china-airlines.com/nl/nl/fly/prepare-for-the-fly/baggage/index


 

Klik op het logo of ‘klik hier’ om naar de bagage informatie pagina van een luchtvaartmaatschappij te gaan. 

 

 
 

  

 

  

 
Klik hier voor  

Condor 
 Klik hier voor  

Corendon 
 Klik hier voor  

Delta Airlines 
     
     

 

  

 
 

 

 
Klik hier voor  

Emirates 
 Klik hier voor  

Etihad Aiways 
 Klik hier voor  

Garuda Indonesia 
     
     

 

  
 

 

  
 

 

Klik hier voor  
Germania 

 Klik hier voor  
Insel Air 

 Klik hier voor  
Jetair Fly (onderdeel TUI) 

     
     

 

  
 
 

 

  
 
 

 

Klik hier voor  
KLM Royal Dutch Airlines 

 Klik hier voor 
Lufthansa 

 Klik hier voor  
Malaysia Airlines 

     
 

Meer  

 


 

https://www.condor.com/nl/vlucht-voorbereiden/bagage-dieren/handbagage.jsp
https://www.corendon.nl/bagage
http://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage.html
http://www.emirates.com/english/plan_book/essential_information/baggages/
http://www.etihad.com/nl-nl/before-you-fly/baggage-information/baggage-guide/
https://www.garuda-indonesia.com/nl/nl/garuda-indonesia-experience/on-ground/baggage/index.page
https://www.flygermania.com/en/
https://www.fly-inselair.com/en/baggage-allowance/
https://www.tuifly.be/nl/extra-bagage
https://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/baggage/Baggage_Calculator/index.htm
http://www.lufthansa.com/nl/en/Free-baggage-rules
http://www.malaysiaairlines.com/my/en/plan/baggage/checked-baggage-allowance.html
https://www.condor.com/nl/vlucht-voorbereiden/bagage-dieren/handbagage.jsp
https://www.corendon.nl/bagage
http://www.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/baggage.html
http://www.emirates.com/english/plan_book/essential_information/baggages/
http://www.etihad.com/nl-nl/before-you-fly/baggage-information/baggage-guide/
https://www.garuda-indonesia.com/nl/nl/garuda-indonesia-experience/on-ground/baggage/index.page
https://www.flygermania.com/en/
https://www.fly-inselair.com/en/baggage-allowance/
https://www.tuifly.be/nl/extra-bagage
https://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/baggage/Baggage_Calculator/index.htm
http://www.lufthansa.com/nl/en/Free-baggage-rules
http://www.malaysiaairlines.com/my/en/plan/baggage/checked-baggage-allowance.html


 

 Klik op het logo of ‘klik hier’ om naar de bagage informatie pagina van een luchtvaartmaatschappij te gaan. 

 

 

 

  
 

 

  

 
Klik hier voor  

Oman Air 
 Klik hier voor  

Qatar Airways 
 Klik hier voor  

Singapore Airlines 
     
     
 
 

 

  

 

  
 
 

 
 

Klik hier voor  
SunExpress 

 Klik hier voor  
Tap Portugal 

 Klik hier voor  
Thomas Cook Belgium 

     
     

 
 

 
 
 

 

 
Klik hier voor  

Transavia 
 Klik hier voor  

TUIfly Nederland 
   
   
 

 

  

 
 

Klik hier voor  
Turkish Airlines 

 Klik hier voor  
United Airlines 

   
 

 

http://www.omanair.com/en/travel-info/all-about-your-baggage
http://www.qatarairways.com/au/en/baggage.page
http://www.singaporeair.com/en_UK/nl/travel-info/baggage/
http://www.sunexpress.com/en/luggage/excess-baggage/
http://www.flytap.com/Nederland/en/PlanBook/PrepareforTravel/baggage
https://www.thomascookairlines.be/nl/vlucht-voorbereiden/bagage-dieren/handbagage.jsp
https://www.transavia.com/nl-NL/service/
https://www.tui.nl/vliegtickets/services/bagage/
http://www.turkishairlines.com/en-nl/travel-information/baggage
https://www.united.com/web/en-US/content/travel/baggage/default.aspx
http://www.omanair.com/en/travel-info/all-about-your-baggage
http://www.qatarairways.com/au/en/baggage.page
http://www.singaporeair.com/en_UK/nl/travel-info/baggage/
http://www.sunexpress.com/en/luggage/excess-baggage/
http://www.flytap.com/Nederland/en/PlanBook/PrepareforTravel/baggage
https://www.thomascookairlines.be/nl/vlucht-voorbereiden/bagage-dieren/handbagage.jsp
https://www.transavia.com/nl-NL/service/
https://www.tui.nl/vliegtickets/services/bagage/
http://www.turkishairlines.com/en-nl/travel-information/baggage
https://www.united.com/web/en-US/content/travel/baggage/default.aspx

