
 
 
 
Vervoer van eigen rolstoelen 

 
Eigen rolstoelen worden vervoerd in het vrachtruim van het vliegtuig. De rolstoel moet 
uiterlijk 48 uur voor vertrek bij de luchtvaartmaatschappij worden aangemeld. 

 
Rolstoelen zonder motor mogen door de veiligheidscontrole na inchecken en ontvangst 
van het bagagelabel voor de rolstoel. U mag in de rolstoel blijven zitten tot u instapt in 
het vliegtuig. Bij het instappen wordt de rolstoel door het personeel van de PRM-dienst 
aan het grondpersoneel overhandigd om te worden ingeladen. 

 
Wij verzoeken alle passagiers die met een rollator reizen, hun mobiliteitshulp in te 
checken bij de balie voor volumineuze bagage. Passagiers met elektrische rolstoelen 
moeten de onderstaande informatie in acht te nemen. 

 
Bijzonderheden voor rolstoelen met batterijvoeding 

 
Wij willen erop wijzen dat in verband met de voorschriften voor gevaarlijke goederen 
een aantal aanvullende specificaties in acht moet worden genomen voor rolstoelen met 
batterijvoeding en dat meer tijd moet worden ingepland voor de afhandeling in verband 
met uitgebreidere controles. Als u reist met een rolstoel die wordt aangedreven door 
een batterij, informeer dan welk type batterij wordt gebruikt en informeer uw 
luchtvaartmaatschappij hierover bij het boeken van uw vlucht, uiterlijk 48 uur voor 
vertrek. 

 
Vul vóór het inchecken het bijgevoegde formulier "Veiligheidscontrole 
elektrische rolstoelen" in en lever het op de dag van vertrek in bij de PRM-
service. Het formulier kan worden gedownload via onze website. 

 
U wordt bovendien verzocht 

• Zich 2 uur voor vertrek bij de incheckbalie te melden 
• De batterijen zelf vast te zetten en los te koppelen evenals 
• De polen te isoleren 
• De hoofdschakelaar te deactiveren 
• De rolstoel moet vervolgens worden ingecheckt bij de balie voor volumineuze 

bagage. 

 
Om ervoor te zorgen dat de rolstoel tijdig en correct wordt ingeladen, dient u de 
elektrische rolstoel na het invullen van bovenstaande punten in te checken bij de 
balie voor volumineuze bagage. De PRM-service zal u hierbij uiteraard graag 
helpen. 

 
Indien nodig krijgt u een vervangende rolstoel van Dortmund Airport. 

 
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bij niet-naleving van bovengenoemde 
voorschriften het vervoer niet kan worden gewaarborgd. 


