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Eten in je handbagage in het vliegtuig

Je kunt eten zowel in de handbagage als in de ruimbagage meenemen. Vergeet niet dat de
producten in een niet-aangebroken commerciële merkverpakking moeten zitten. Sommige
luchtvaartmaatschappijen staan niet toe dat er verse producten worden meegenomen die niet
lang houdbaar zijn, vooral op langeafstandsvluchten. Wanneer je voedsel mee aan boord brengt,
moet je rekening houden met de douanevoorschriften van het land van bestemming.

Buiten de Europese Unie

Als je naar een land buiten de Europese Unie reist, is het meestal niet toegestaan om verse
producten mee te nemen. Vlees, zuivelproducten, fruit en groenten kunnen ook niet naar een
EU-land worden gebracht als je vanuit een land van buiten de Europese Unie reist.

het meenemen van voedsel is meestal niet verboden door luchtvaartmaatschappijen
als je eten wilt meenemen, controleer dan de regels voordat je op reis gaat. Controleer
de voorschriften van het land van bestemming en de doorvoerlanden, want in sommige
landen zoals de VS of Australië is het verboden dat vers voedsel wordt meegenomen
naar hun grondgebied.
wanneer je naar een EU-land reist, mag je geen melk, vlees of dierlijke producten
meenemen vanuit een land van buiten de EU.
aan boord meegenomen voedsel moet worden verpakt in de commerciële
merkverpakking met vervaldatum erop
de meerderheid van de luchtvaartmaatschappijen staat niet toe dat de passagier
producten vervoert die niet lang houdbaar zijn.

Vergeet niet!

Het meenemen van vloeisto�en in de handbagage heeft beperkingen in verband met de
veiligheidsvoorschriften. Vloeisto�en moeten worden vervoerd in containers van maximaal 100
ml, en met een limiet van totaal 1 liter.

Onderstaande lijst is louter informatief en bevat informatie over het vervoer van deze producten
binnen de Europese Unie.

 

Soort product handbagage ruimbagage

Homemade cake JA JA

Snoepgoed, koekjes, chocoladerepen, chips JA JA

Babyvoeding voor gebruik tijdens de vlucht JA* JA
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                                                                        Soort product handbagage ruimbagage

Worst, ham, vlees in blik JA JA

Bouillon blok JA JA

Honing JA** JA

Fruit, groente, verse kruiden JA JA

Producten in blikken of potten: inclusief soepen, sauzen, geleien,
kruiden, honing, chocolade JA** JA

Vloeibare oosterse kruiden JA** JA

Sauzen in poedervorm, soepen, geleien JA JA

Soort parmezaanse harde kaas JA JA

Conserven in potten (inclusief jam en compote) JA** JA

 

Soort product handbagage ruimbagage

Gedroogde champignon in potten          JA JA

Vast voedsel bijv. boterham, koekjes, kaas, graanrepen, noten          JA JA

* Sap voor babyvoeding, water, melk - kan worden meegenomen in de handbagage en de
hoeveelheid is niet wettelijk beperkt. Je moet het echter wel melden bij de veiligheidscontrole.

** Vloeisto�en mag je meenemen in containers tot 100 ml.

Heeft u in dit artikel de informatie gevonden waarnaar u op zoek was?
Ja  | Nee


