
Boeking : Jetairfly 

 

T.P heeft met haar spaargeld een leren tas gekocht in FEZ. 

We hebben speciaal een koffertje gekocht omdat we niet veel handbagage willen 

meedoen (in tegenstelling tot andere mensen met enorme 'koffertjes' en zakken) 

Wij zijn ervaren reizigers, hebben een piloot in de familie en geven graag het 

goede voorbeeld. Er  blijkt er geen bagageplaats meer te zijn voor de hele rij 8, 

5 tickets betaald, geen enkele bergplaats voor onze zakjes.We moeten maar zien 

hoe we onze handbagage kwijt kunnen raken. (Elk 1 stuk, geen jas extra of tas 
extra) 

 

T.P moet haar pas gekochte tas in een aangewezen kast proppen, wat net lukt. 

Wat blijkt als een andere passagier later zijn jas uit dit vak trekt ? Er valt een 

kotszakje met een beker  koffie (ijskoud dus al oud) uit en de koffie spettert op 

mevr. rij 7 en doordrenkt het leer van T.P's tas.  

 

 Moet Jetairfly niet (laten) controleren of er rotzooi achterblijft in de 

bergruimte voor de nieuwe pax boarden ?  

 Hoofdpurser A.L zegt dat ze elke dag vliegt , ook 4 keer per jaar voor 

vakantie en dit nog nooit heeft meegemaakt. (hoe is dit relevant ?) De 

koffie op het leer ''zal wel uitdrogen'' en waarschijnlijk een streepje 

achter laten. Zij beoordeelt hoe erg het voor T.P is dat haar spaarcenten 

naar de maan zijn ? (T.P voelt zich gekwetst,   dus mama wordt boos) 

Purser A.L. merkt fijnzinnig op dat ze niet met mij praat, maar met T.P. 

 Na tranen van T.P beloofd ze een formulier in te vullen waarmee we naar 

de reisagent moeten ?(wij boekten al vaak gewoon rechtreeks online bij 
jetairfly, dus geen travel agent) 

  Onze getuige van dit voorval, rij nummer 7, heeft een broek vol 

koffievlekken. u mag haar contacteren over dit voorval. Mevrouw D. stoel 

7E. 

 

Welke schadevergoeding stelt Jetair voor ? 

 

 


