
 
       
 
 
 
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 
 
Fietstransport en inpakken van de fiets: 
 
Het transport van de fietsen gebeurt steeds over de weg, of met onze eigen vrachtwagen of via een 
externe transporteur. In je infobrief, toegestuurd enkele weken voor de reis, verneem je via welk 
transport de fietsen vervoerd zullen worden.  
 
Indien eigen vervoer, vragen we om de fiets degelijk in te pakken in een fietskoffer, fietszak of een 
kartonnen doos.  
 
Voor koersfietsen adviseren we dozen met volgende afmetingen: 130x30x90cm (LxBxH) 
 

• Stap 1: Draai zowel de linker als rechter pedaal af. (naar achteren draaien is los) 

• Stap 2: Neem de wielen uit het frame, pak het frame in noppenfolie in en plaats het in de 
kartonnen doos. 

• Stap 3: Draai het stuur van de fiets. Bij grote maten van koersframe zal u eventueel de 
zadelpen uit het frame moeten nemen. Duid dan wel de hoogte van de zadelpen aan! 

• Stap 4: Pak de wielen in noppenfolie of wielhoezen in en plaats deze in de kartonnen doos. 
De snelkoppelingen neemt u er best uit. 

• Stap 5: Sluit de doos goed af en bevestig een identificatielabel op de doos. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Voor recreantenfietsen adviseren we dozen met volgende afmetingen: 180x30x110cm (LxBxH) 
 

• Stap 1: Draai zowel de linker als rechter pedaal af. (naar achteren draaien is los) 

• Stap 2: Draai de stuurpen los en draai het stuur 90°. 

• Stap 3: Plaats je fiets in de kartonnen doos.  

• Stap 4: Sluit de doos goed af en bevestig een identificatielabel op de doos. 
 



Indien de fietsen vervoerd worden door een externe transporteur, dienen ze niet ingepakt te worden.  
Ze worden dan op onderstaande wijze in de vrachtwagen/aanhanger geladen. De deelnemers mogen 
een kleine tas met hun helm, drinkbussen en schoenen meegeven. De wielzakken worden voorzien 
door de vervoerder. 
 

 
 
De fiets: 
Zorg ervoor dat je fiets in orde is voor je vertrekt. Breng ook het nodige reservemateriaal mee. Een 
beperkte materiaalkit met de meest voorkomende fietssleutels en een fietspomp zijn voorradig bij de 
begeleiders. Vraag hun tussenkomst indien je iets nodig hebt. Vergeet zeker je drinkbussen, trappers, 
helm en fietsslot niet. De begeleiders zijn behulpzaam bij de montage van uw fiets bij aankomst op de 
fietsbestemming. Ze zijn echter niet verantwoordelijk bij eventuele gebreken. 
 
De praktische afspraken omtrent het fietsen tijdens de vakantie ontvang je in het programmaboekje dat 
je bij afreis zal ontvangen. Ook tijdens de briefing van de begeleiders kan hierover gesproken worden. 
Iedere deelnemer is in elk geval verplicht de wegcode na te leven en in Spanje is het verplicht een 
fietshelm te dragen. Neem tijdens de tochten ook steeds je identiteitskaart (of een kopie) en Europese 
Ziekteverzekeringskaart mee.  
 
Vluchten: 
De vluchturen en nummers van jouw specifieke reis worden via de infobrief meegedeeld, die je enkele 
weken voor de reis ontvangt.  
 
We adviseren om minstens 2u voor vertrek van je vlucht op de luchthaven aanwezig te zijn! Bij aankomst 
op de luchthaven van vertrek kan je op het infobord je vlucht terugvinden. Achter deze vlucht staan de 
check-in desks aangegeven. Gelieve je naar de vermelde check-in desk te begeven. Een begeleider 
van De Toerist Biking zal je daar opwachten. Aan de check-in desk zal je, op vertoon van je geldige 
identiteitskaart mét foto, de instapkaart ontvangen om aan boord te kunnen gaan van het vliegtuig. 
 
Controleer zeker tijdig voor vertrek de geldigheid van je identiteitskaart. Niet-Belgen: raadpleeg de 
ambassade. 
Er zijn geen maaltijden voorzien op de vlucht, maar het cabinepersoneel biedt je de mogelijkheid om 
tijdens de vlucht iets aan te kopen. 
 
Het is aan te raden om een kopie van je identiteitskaart bij te hebben op een andere plaats dan je echte 
identiteitskaart. In geval van verlies op de bestemming, kunnen de nodige formaliteiten op basis van de 
kopie makkelijker vervuld worden. 
 
 



Bagage: 
Indien je reis wordt uitgevoerd met het vliegtuig, zijn er een aantal richtlijnen te volgen inzake de 
toegestane bagage. Deze zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert. Meestal 
worden de vluchten voor de fietsvakanties uitgevoerd door Vueling, TuiFly of Transavia, zelden via 
Ryanair. Welke maatschappij de vlucht precies uitvoert, kan je opvragen bij De Toerist Biking. Kijk 
daarna op de website van deze luchtvaartmaatschappij en bekijk de geldende richtlijnen inzake bagage. 
 
We adviseren om deze richtlijnen strikt te volgen om te voorkomen dat men jouw op de luchthaven extra 
kosten zal aanrekenen. 
 
Het toegestane gewicht van de ruimbagage die je mag meenemen, wordt ook in je infobrief meegedeeld.  
 
Er zijn beperkingen voor de hoeveelheid vloeistoffen in de handbagage. Apart verpakte vloeistof van 
maximum 100ml elk is toegestaan. Verschillende vloeistof-flesjes moeten samen verpakt worden in een 
hersluitbaar doorschijnend plastic zakje. Per passagier is er een maximum van 1 liter vloeistof in totaal. 
Bij de veiligheidscontrole moeten de passagiers het plastic zakje met de bewuste vloeistoffen 
afzonderlijk voorleggen, de jas en schoenen uittrekken en de draagbare computers of elektronische 
apparaten uit de handbagage halen. Producten die niet beantwoorden aan de reglementering kunnen 
in beslag genomen worden. 
 
Wel toegelaten zijn medicijnen en babyvoeding voor tijdens de vlucht. Ook taksvrije aankopen zijn 
toegelaten maar moeten in de verzegelde verpakking blijven tot op de bestemming. Verder zijn niet 
toegelaten: ontvlambare artikelen, benzineaanstekers, natte batterijen, luchtpatronen voor fietsen, 
insecticiden en vuurwerk. Volg steeds de richtlijnen van de veiligheidscontrole. 
 
Transfers: 
Bij aankomst op de luchthaven van bestemming begeef je je naar de bagageband voor het ophalen van 
je bagage, en verzamel je terug bij de begeleider. Hij zal met je naar de transferbus gaan om de 
verplaatsing naar het hotel aan te vatten. Ook voor de terugreis is er steeds een transferbus voorzien. 
Het tijdstip van vertrek naar de luchthaven zal tijdens de debriefing worden gecommuniceerd. 
 
Fietsprogramma: 
Het fietsprogramma en eventuele praktische afspraken omtrent het fietsen tijdens deze vakantie kan je 
raadplegen in het programmaboekje dat je in een online-link kan raadplegen. Het programmaboekje 
wordt verder toegelicht tijdens de welkomstbriefing op de dag van aankomst. 
Op het infobord in het bikecenter worden de dagplanning en de ritten uitgehangen. We adviseren om 
dit infobord regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Je mag 
dagelijks van fietsgroep veranderen. Meld je ‘s morgens op het voorziene uur aan bij de fietsgroep van 
jou voorkeur. 
 


