
De passagier kan de dienst Extra seat of extra stoel 
(hierna de "Dienst") reserveren waarvoor een extra prijs 
betaald dient te worden, welke tijdens het reserveren 
aangegeven wordt en waarvoor de huidige van toepassing 
zijnde voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard dienen te 
worden. 

Deze dienst houdt in dat een passagier op zijn eigen naam 
naast zijn eigen plaats een extra naastliggende stoel mag 
reserveren, mits hij aan de huidige voorwaarden voldoet. 
Er kan slechts één extra stoel per passagier gereserveerd 
worden en deze moet altijd aanliggend zijn aan de stoel die 
de passagier zelf zal innemen. 

De extra stoel wordt automatisch aan de passagier 
toegewezen. Hoe dan ook, de passagier die de stoel wijzigt 
voor een andere dan de vooraf toegewezen stoel betaalt 
op elk moment de daarvoor aangegeven prijs.

In geen enkel geval mag de extra stoel gebruikt worden 
voor het vervoer van dusdanige bagage met een gewicht 
en afmetingen die niet geheel op de extra stoel zelf 
geplaatst kan worden, die niet geheel met de 
veiligheidsriem stabiel vastgemaakt kan worden, of het 
gemak of de veiligheid van de rest van de passagiers of van 
de vlucht zelf in gevaar brengt. Evenmin is het toegestaan 
de extra stoel te gebruiken voor het vervoer van dieren, 
ongeacht de afmetingen ervan of van die van de 
reiskennel, of van een ander stuk bagage, ko�er of 
gevaarlijke of verboden sto�en overeenkomstig de 
algemene vervoersvoorwaarden van Vueling of 
toepasselijke regelgeving. 

Voorwerpen als muziekinstrumenten of vergelijkbare met 
afmetingen groter dan 136x47x25 centimeter en/of 75 
kilo gewicht zijn niet toegestaan voor vervoer op de extra 
stoel en kunnen eveneens verwijderd en bewaard worden 
in het vliegtuigruim tegen extra kosten. 

Zowel aan de gate als aan boord, kan de handbagage die 
niet voldoet aan de normen, dat wil zeggen, die de eerder 
genoemde hoeveelheid, gewicht en/of afmetingen 
overschrijdt, afgenomen en in de vrachtruimte van het 
vliegtuig vervoerd worden tegen extra kosten. 

Vueling is niet verantwoordelijk voor de bagage of ko�ers 
van groot formaat die aan de gate geweigerd worden en 
die vrijwillig door de passagier achtergelaten worden.
Bepaalde voorwerpen kunnen op grond van de bestaande 
plaatselijke veiligheidsvoorschriften in het land van vertrek 
of bestemming niet op de vlucht worden toegestaan, 
onverminderd de richtlijnen die gelden voor het vervoer 
als handbagage van bepaalde goederen.

De passagier die de dienst reserveert, dient verplicht bij de 
incheckbalie in te checken, daar dat niet via de website 
van Vueling kan. De passagier controleert samen met het 
aanwezige personeel de afmetingen en het gewicht van de 
bagage alvorens naar de veiligheidszone te gaan. 

De passagier is verantwoordelijk voor de schade die zijn 
bagage veroorzaakt aan andere passagiers, zoals 
bijvoorbeeld door het niet correct vastzetten ervan met de 
veiligheidsriem, behalve als dit door verzuim van Vueling 
gebeurt.

Deze dienst kan door Vueling Airlines, S.A. optioneel 
aangeboden worden, op grond van diverse parameters, het 
recht behoudend om de voorwaarden op ieder moment te 
wijzigen.
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