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Vakantie Advies
ROLSTOEL OF SCOOTMOBIEL MEE OP VLIEGVAKANTIE
 
Er komt nogal wat bij kijken als je met je rolstoel of scootmobiel op vliegvakantie wilt. We hebben dit 
alles voor je op een rijtje gezet, waardoor het regelen van een vliegvakantie eenvoudiger wordt.

Direct bij het boeken van de reis moet je doorgeven dat er een rolstoel of scootmobiel meegaat. 
Meestal kan deze gratis meegenomen worden. Bij de boeking van de reis moeten de afmetingen en het 
gewicht van de rolstoel/scootmobiel vermeld worden. Deze vindt je in de gebruiksaanwijzing. Ook een 
“droge” accu is verplicht. Zonodig kun je hierover contact opnemen met uw leverancier. 

Ook is het mogelijk extra handbagage mee te nemen i.v.m.  medische hulpmiddelen en/of materialen. 
Dit wel tijdens de boeking duidelijk regelen. Tip: neem een reservebandje voor het kleine en grote wiel van 
de rolstoel/scootmobiel mee.
Het is tevens zinvol extra begeleiding aan te vragen op de lucht- haven, zodat degene die met je meereist 
de handbagage kan dragen. Via het boekingskantoor ontvangt U een bericht van accoordbevinding.
 
Ga je met openbaar vervoer, neem dan tijdig contact op met het Bureau Assistentieverlening  
Gehandicapten van de N.S.: Tel. 030 – 2357822 (07.00 tot 23.00 uur). 

Hier reserveert je de heen- en terugreis. Meldt tevens dat je een rolstoel/scootmobiel hebt. Neem voor de 
terugreis ongeveer driekwartier tot een uur speling i.v.m. ophalen van je bagage, etc. 
Mocht het vliegtuig bij aankomst vertraging hebben neem dan contact op met Annulering Assistentie-
verlening NS: Tel. 030 – 2357823. Zij maken dan een nieuwe afspraak voor je voor de eerstvolgende 
trein.

Bureau Assistentieverlening Gehandicapten van de NS zorgt er voor dat er een oprijplaat aanwezig is 
bij het “instappen” in de trein en tevens ook dat er op de plaats van bestemming (bv. Schiphol) 
weer een oprijplaat aanwezig is om de trein te verlaten. In de trein is een speciale invaliden plaats 
voor rolstoel of scootmobiel.

De gratis service van de IHD  (International Help to the Disabled) van Schiphol brengt je van de trein naar 
de incheckbalie van de betreffende vliegtuigmaatschappij.

TIP: Meldt de assistentie van de vliegtuigmaatschappij voor een snellere incheck. Hierna wordt je met 
de rolstoel tot aan de gate(sluis) gebracht. De rolstoel/scootmobiel gaat naar de bagageruimte van het 
vliegtuig. Hier blijf je wachten tot je aan boord wordt gebracht. Je gaat als eerste naar binnen en kunt alles 
heel rustig aan doen. Een klein voordeeltje: Je hebt als eerste een krant voor het uitzoeken.



Iemand met een handicap of beperking krijgt in het vliegtuig een speciale invalidenplaats i.v.m. veiligheid. 
Mocht er iets gebeuren (waar wij natuurlijk niet vanuit gaan) dan wordt je niet omver gelopen en ben je zo 
dicht mogelijk bij de nooduitgang. Op de luchthaven van bestemming wordt je naar de bagagehal 
gebracht (om je koffers) op te halen en aansluitend naar de douane gebracht. In het land van 
bestemming moet je alles zelf regelen. De terugvlucht gaat op dezelfde wijze.

 

Let op! Het kan wel eens voorkomen dat de mensen van de IHD bij terugkomst op Schiphol alleen mee 
gaan tot aan de bagagehal (dit is per vliegtuigmaatschappij verschillend). In dat geval kun je de IHD 
bellen voor gratis hulp: tel. 020-3161417. Meldt dat je in de bagagehal staat en van welke vlucht je komt.
Overigens is het zeer aan te raden aan alle losse onderdelen van de rolstoel of scootmobiel incheck-
labels te laten bevestigen i.v.m. de verzekering. Mocht er onverhoopt toch iets bij aankomst ontbreken, 
meldt je zich dan bij LOST AND FOUND. Hier wordt een rapport opgemakt van vermissing, welke je bij 
uw verzekeringsmaatschappij kunt indienen.

Alvast een prettige reis gewenst!

Stichting Gehandicaptenraad Hengelo - Deurningerstraat 58, 7557 HH  Hengelo - Tel.: 074 - 256 77 55, Fax: 074 - 256 77 58

E-mail: info@gehandicaptenraadhengelo.nl - Internet: www.gehandicaptenraadhengelo.nl - Rabobank nr. 1109.69.197 - KvK nr. 06087283


