Informatie voor het vervoeren van Lithium batterijen bij Corendon
Type batterij
≤ Niet overschrijden > = Overschrijden
Lithium Ion ≤100Wh Lithium Metal ≤
2g
Bijv.: Laptops, Mobiele telefoons,
Digitale Camera, MP3 players etc.

Akkoord airline

Toegestaan in handbagage

Moet worden beschermd
tegen schade en
kortsluiting (max 4 p.p.)

Lithium Ion ≤160Wh Lithium Metal ≤
2g-8g
Bijv.: Audiovisuale apparatuur,
draagbaar medisch apparatuur: automated external defibrillators (AED),
vernevelaars, continuous positive airway pressure (CPAP) apparaten,
videocamera, drones, gereedschap, etc.
Lithium Ion Lithium Metal
Bijv.: Powerbanks, nep/ elektrische
sigaretten of sigaren en persoonlijke
vaporizers van elk merk etc.

Lithium Ion (Zelf balancerende
apparaten met elke Wh)
Bijv.: Hoverboards, Solo Wheels, Air
Wheels, oxboards, e-skates,
waveboards etc.

NIET TOEGESTAAN
(met of zonder batterij)

Lithium Ion (met meer dan 160Wh)
Bijv.: Elektrische fietsen, autobatterijen
etc.

NIET TOEGESTAAN
(met of zonder batterij)

Toegestaan in ruimbagage

Extra informatie
•
•
•
•
•

Reserve lithium batterijen zijn niet toegestaan in uw ruimbagage;
Neem altijd uw apparaten met lithium batterijen mee in uw handbagage;
Het is niet toegestaan om beschadigde lithium batterijen mee te nemen of te gebruiken aan boord;
Apparatuur met bevestigde lithium batterijen mogen mee in uw ruimbagage zoals in bovenstaande lijst genoemd;
Alle apparatuur dat beschikt over batterijen moet zo verpakt zijn om onbedoelde activering te voorkomen en reserve batterijen moeten beveiligd
zijn door de uiteinden te isoleren. Gebruik de fabrieksverpakking indien mogelijk. Indien dat niet mogelijk is, gebruik tape voor de blootgestelde
uiteinden of verpak elke batterij apart in een plastic zak of beschermhoes.

Rolstoelen en andere mobiele apparatuur (gebruikt door passagiers met beperkte mobiliteit) aangedreven door lithium batterijen:
Voor batterijen in rolstoelen en mobiele AID kunt u voor vertrek contact opnemen met Corendon, zodat het transport geaccordeerd kan worden.
- Natte batterijen zijn niet toegestaan aan boord
- Verwijderbare batterijen (meer dan 300Wh) worden niet geaccepteerd aan boord
- Alleen rolstoelen met droge batterijen mogen vervoerd worden, op voorwaarde dat de batterijen en de uiteinden zijn beschermd tegen kortsluiting
(door bijvoorbeeld de batterij te vervoeren in een batterijcontainer), de batterij is veilig bevestigd aan de rolstoel of mobiele AID en alle elektrische
circuits zijn onderdrukt.

