
Informatieblad voor passagiers  
die speciale assistentie nodig hebben 
Formulier voor speciale assistentie 

1. Naam, voornaam  Leeftijd / Geslacht 

Telefoonnummer / E-mail:

Boekingsnummer:

2. Reizend van naar Vluchtnummer Datum 

3. Rolstoel vereist

 WCHR Heb assistentie nodig om lange afstanden af te leggen.  
Kan gemakkelijk trappen op- en afgaan in geval van in- /ontscheping met een bus. 
(In vele luchthavens zijn er trappen bij het instappen en verlaten van het vliegtuig)  

 WCHS Heb assistentie nodig voor lange afstanden en bij op- en afgaan van trappen. (in geval van in-/ontscheping 
met bus. Heb geen assistentie nodig in de cabine van het vliegtuig.  

 WCHC  Heb assistentie nodig om me te verplaatsen, ook in de cabine van/naar mijn zitplaats .  . 
.          Kan indien nodig mezelf zelfstandig transferen van stoel naar stoel.   Ja  Nee 

Neemt u een (eigen) rolstoel mee?                 Ja   Nee 
Indien JA, vul dan ook nummer 7 in – Informatieblad over eigen rolstoel. 

4.    BLND    Ik ben blind of heb een ernstige visuele beperking  Ik heb assistentie nodig   Ja  Nee 

   DEAF    Ik ben doof of ben ernstig slechthorend.    Ik heb assistentie nodig  Ja   Nee 

   BLND_DEAF   Ik ben tegelijk zowel blind als doof. Wegens veiligheidsredenen heb ik altijd een begeider nodig. 

   SVAN    Ik moet wegens mijn invaliditeit reizen met een speciaal opgeleide hulp- of geleidehond. 
       Ik heb een blindengeleidehond  

   Ik heb een assistentiehond  voor epileptische aanvallen 
      Andere reden  Mijn geleidehond helpt me bij 

   ESAN - Voor vluchten naar/van de VS: Ik moet reizen in gezelschap van een hond voor emotionele ondersteuning om 
        psychologische redenen/voor therapeutische doeleinden. (Een geneeskundig getuigschrift is vereist – contact meda) 

Voor andere vluchten: Honden voor emotionele en/of psychische ondersteuning worden in de cabine in een soepele 
volledig sluitbare draagtas voor dieren getransporteerd. (volgens regels van huisdier in cabine) of moet in het 
bagageruim van het vliegtuig vervoerd worden, afhankelijk van de grootte/ gewicht van de hond. Hiervoor wordt een 
toeslag aangerekend. Lees op de website de informatie over 'reizen met dieren' of neem contact op met: * 

   Ik heb assistentie nodig wegens een geestelijke of ontwikkelingsbeperking. 
       Ik reis alleen  Gelieve steeds contact te nemen met meda@brusselsairlines.com 

 Ik reis met een begeleider – voeg de naam toe in nr. 5

De zelfredzaamheid van iemand met een mentale beperking mag niet worden overschat. Bij specifieke beperkingen die 
leiden tot verwardheid of desoriëntatie bestaat het risico dat de passagier geen aandacht besteedt aan de 
veiligheidsinstructies van het cabinepersoneel. Het kan ook onvoorziene gevolgen hebben als de passagier zonder 
toezicht het vliegtuig verlaat omdat ze in het luchthavengebouw verloren kunnen lopen of zelfs het gebouw kunnen 
verlaten. Mocht de passagier zulk risico lopen, dan raden we ten strengste aan dat iemand met hem/haar meereist. 

5. Begeleiding voor de reis     Ja  Nee 
Aangewezen begeleider (naam, voornaam) / Leeftijd / Geslacht

6. Overige vereiste assistentie / opmerkingen. Ook mogelijk via meda@brusselsairlines.com

mailto:meda@brusselsairlines.com
mailto:meda@brusselsairlines.com


  

7. Informatieblad over eigen rolstoel  
 
Wenst u een eigen rolstoel mee te nemen:                    Ja    Nee 
 
     Zo ja, beschikt u over een eigen rolstoel die inklapbaar / opvouwbaar is            Ja   Nee    
     of kunnen er onderdelen van worden afgenomen, vb. beensteun/hoofdsteun       
 
Grootte eigen rolstoel (kleinst mogelijke afmetingen) - L x B x H cm:        x        x          cm  
Gewicht (kg)        
 
1.   handmatig aangedreven / geen batterij    
 
2.   Op batterijen   
 
           WCBD / droge batterijen (meestal NiMh of NiCd), gelbatterijen  

 
Als de WCBD rechtop kan worden geladen (door het stuurwiel of de rugleuning te vouwen) of voor niet-inklapbare 

apparaten:  

 De batterijen moeten op het apparaat blijven zolang de elektrische circuits geïsoleerd zijn en de batterij stevig 

aan je rolstoel/scooter bevestigd is. 

Vouwbare/inklapbare apparaten: (batterij is niet beschermd door een stevige beschermkoffer)  

 De batterij moet worden verwijderd, beveiligd zijn tegen kortsluiting en geplaatst worden in een 

beschermende isolerende hoes, een sterke/stevige verpakking voor transport in het bagageruim. 

             WCLB / Lithium-ionbatterijen - vermeld het Wattpercentage (Wh = V x Ah)         

 
Niet-inklapbare apparaten: 
 
 De batterijen moeten op het apparaat blijven. 

 Er is geen beperking van de maximale Wh voor de ingesloten batterij. 

Inklapbare apparaten: 

Als je rolstoel of mobiliteitshulp specifiek ontworpen is zodat de batterijen kunnen worden verwijderd, moet u deze 

instructies volgen. Verwijder alle lithiumbatterijen volgens de instructies van de fabrikant. 

 Beveilig de verwijderde batterijen tegen kortsluiting ( bv blootgestelde contacten bedekken met isolatietape) 

 Om batterijen tegen schade te beschermen plaatst u elke batterij individueel in een beschermend etui en 

neemt u ze als handbagage mee. 

 Het maximale batterijformaat is 300 Wh, of 160 Wh elk voor apparaten met twee batterijen. 

 Daarnaast mag u een reservebatterij van max. 300 Wh of twee reservebatterijen van elk max. 160 Wh 

meenemen. 

 U kan vervolgens uw rolstoel of mobiliteitshulp als ingecheckte ruimbagage meenemen. 

                 WCBW / natte batterijen: 

   
Niet-inklapbare apparaten: 
 
 De batterijen moeten in het apparaat blijven. 

 

Inklapbare apparaten: 
 
 Het is onwaarschijnlijk dat een inklapbaar apparaat op natte batterijen zou werken. Is dat toch het geval, 

neem dan contact met ons op* voor een goedkeuring voordat u op reis vertrekt. 

  
Raadpleeg ook de extra informatie op onze website. 
De vervoersvoorwaarden, in het bijzonder de aansprakelijkheidsregels in de algemene voorwaarden van Brussels Airlines, zijn van 
toepassing. 



  

 
  
 


