Handbagage
1. Reis je wel eens met het vliegtuig?
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Een vlucht naar Madrid is nog goedkoper dan een treinreis naar
Amsterdam.
Ik reis met het vliegtuig en de bus (rondreis)
In de meivakantie was het de laatste keer.
`n keer of 10, dus 5 keer retour
2 keer gevlogen maar ik vond het eng om te vliegen.
De laatste jaren niet meer, vroeger jaren aan een stuk. Heerlijk!!!
Heel veel gevlogen maar nu niet meer heb het gehad met vliegen
Ik vlieg niet meer sinds 2011
Om de 10 a 15 jaar een lange reis.(australie)
We zijn 1 x keer met het vliegtuig naar Turkije geweest, maar dat is
bijna 15 jaar geleden.
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Vliegtuigmaatschappijen overwegen reizigers extra te laten betalen voor handbagage.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “Als ik op reis ga probeer ik alleen handbagage mee te
nemen”
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Alleen wanneer ik met het vliegtuig ga kies ik voor alleen handbagage
Ligt aan soort reis. Kort of lang
Reis van paar dagen wel
Bij korte reizen wel. Langere verblijven en verder weg gaat niet alleen in
handbagage
Dat ligt aan de duur van mijn verblijf. Bij een kort verblijf probeer ik dat zeker.
Met alleen handbagage heb je veel minder wachttijd.
Dat ligt aan de lengte van de trip en de plaats van bestemming.
Dit ligt aan de reis, `n weekeind weg dan heb je bijna niets nodig, maar 3 weken
dan is een koffer wel handig
Ligt aan de bestemming en hoe lang ik ga.
Ligt helemaal aan de tijd dat ik ga.
Dat is afhankelijk van de bestemming en de reisduur
Ik heb niet genoeg aan alleen handbagage
Je hebt altijd wel reservekleding etc. nodig, Die gaat in een normale koffer.
Krijg ik niet alles mee.
Met alleen handbagage heb je niet genoeg .
Neem toch wel een beetje kleding mee
Voor een korte vakantie wel
Je hebt toch ook kleding nodig, handdoeken misschien, toiletspullen... dat gaat
niet passen in handbagage
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3. “Het is goed dat vliegtuigmaatschappijen extra geld vragen
voor handbagage”
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Dan nemen mensen tenminste niet hun hele inboedel mee in het vliegtuig.
Mensen overdrijven met het begrip handbagage
Als iedereen meer handbagage mee gaat nemen is het goed dat dat betaald wordt.
Als je ziet wat men als handbagage mee in het vliegtuig neemt qua omvang het max
toelaatbare denk ik. En dat is een gehaffel bij instappen om dat allemaal
foetsoenlijk weg te zetten. Dat men daar nieuwe eisen en vergoedingen voor gaat
vragen ben ik wel gedeeltijk eens.
Hangt af van de basisprijs. Als die erg laag is zal de maatschappij extra geld moeten
vragen voor de handbagage. Anders kunnen ze geen sluitende businesscase maken.
De huidige prijzen van low budget maatschappijen zijn nu al onverantwoord laag.
Met alle risico`s van dien. Zoals piloten die oververmoeid zijn omdat ze teveel
vlieguren moeten maken. Waarom willen we toch allemaal voor een dubbeltje op
de eerste rang zitten. Het stoort me dat veel mensen zo materialistisch zijn
Sommige mensen nemen erg veel handbagage mee. Ik zou de kosten van omvang
en gewicht af laten hangen.
Vakken in vliegtuigen zitten propvol met bagage die goed in het ruim gaat.
Eerst word er grof geld verdiend aan de koffers en nu is de handbagage de melkkoe.
:(
Als er beter gehandhaafd werd voor wat betreft de afmetingen van de bagage, dan
zouden we dit probleem nu niet hebben.
Als handbagage niet klopt dan moet je bij betalen. Nu worden de goede gestraft
door de kwade.
Dat ze eerst maar goed controleren, want er wordt vaak teveel in bagage
meegenomen
De kracht van de goedkope prijs zit hem deels in de handbagage. Betere oplossing
zou zijn: controles strenger maken en zorgen dat men zich aan de maximum stuks
bagage + afmetingen houdt.
Verschillende extra te betalen zaken lijdt alleen tot intransparante en
onvergelijkbare tarieven. Prijs moet een all in prijs zijn.
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Als ik 50kg weeg of 120kg dat zijn 70kg hand bagage
Dit vind ik niet nodig. Wel moeten er duidelijke regels zijn voor handbagage, zoals 1
koffertje per persoon en bepaalde afmetingen.
Gewicht van passagier zelf is veel belangrijker maar speelt nooit een rol.
Ik zou verwachten dat dat al in de prijs zit. Je hebt toch regels voor handbagage? Ze
kunnen toch in de prijs meenemen. Onzin.
Laat de maatschappijen liever controleren of de handbagage niet te groot is.
Voor een bepaald gewicht handbagage moet vrij zijn , als je te veel handbagage
meeneemt moet daar vergoeding tegenoverstaan .
Wordt steeds duurder,goedkope tickets maarstiekum komen er nog veel kosten
bij.Als je dat opteld kom je op een bedrag bij een normaal ticket van bv de KLM.

4. Hoe kunnen vliegtuigmaatschappijen ervoor zorgen dat
passagiers zich houden aan de regels m.b.t. handbagage?
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1 stuk overige betalen
Afmeting duidelijk maken
Bagagevakken voorzien van de stoelnummers
Beboeten (2x)
Bijbetalen, anders mag het niet mee.
Eenduidige regels voor alle maatschappijen
Er moet één prijs komen voor vliegen incl bagage.
Formaat handbagage aanpassen aan de ruimte
Geaccepteerd formaat kleiner maken
Geen handbagage belonen
Geld vragen voor handbagage
Handbagage in vakken verplicht stellen
Ik erger me rot als ik wat aleter in het vleigtuig kom en ik mijn enkelvoudig koffertje niet kwijt
kan om dat voorgangers zich niet houden aan de regels en maatschappijen niet handhaven.Als
ik zie wat er geshopt word dan is dat ook wel begrijpelijk.
Incheck bagage goedkoper maken dan handbagage.
Laten betalen, want dat is het enigste wat mensen echt raakt
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Per gewicht laten betalen
Ruimbagage makkelijker
Ruimbagage niet zo duur maken
Verbieden
Wat het gewicht van de hand bagage mag zijn en de afmeting
Zijn al controles
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