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Uw huisdier vliegt mee? Dit moet u weten 

U kunt een hond of kat voor niet-commerciële doeleinden in de passagierscabine of het vrachtruim 
vervoeren.  

Uitzonderingen: Op vluchten van en naar Groot-Brittannië en de volgende bestemmingen mogen 
dieren noch in de cabine (PETC), noch in het vrachtruim (AVIH) worden vervoerd: Dubai, Malé, 
Sharjah, Nairobi, Mombasa, Kaapstad, Barbados, Tobago, Djerba (naar FRA). 

Deze hondenrassen zijn over het algemeen niet toegelaten voor transport: pitbullterriër, 
Amerikaanse pitbull, Amerikaanse staffordshireterriër, staffordshirebullterriër, bullterriër, Am. 
buldog, Argentijnse dog, fila brasileiro, kangal (karabas), Kaukasische owcharka, mastiff, mastino 
napoletano. 

Registratie: 
Uit veiligheidsoverwegingen kunnen wij alleen dieren accepteren die vooraf geregistreerd zijn, 
waarvoor de reservatie bevestigd is en die begeleid worden door een geboekte reiziger.  

Bepalingen m.b.t. leeftijd en gezondheid: 
Op grond van EU-VO 576/2013 en EU-DVO 577/2013 mogen honden en katten uit landen die niet op 
de lijst staan pas vanaf de leeftijd van zeven maanden in de EU worden ingevoerd. Dieren uit derde 
landen die wel op de lijst staan, moeten minstens vier maanden oud zijn. Zieke of gewonde dieren en 
honden en katten die naar verwachting tijdens het vervoer moeten werpen of die minder dan 48 uur 
voor de vlucht hebben geworpen, zijn wettelijk uitgesloten voor vervoer. Met medicatie 
gekalmeerde dieren moeten reageren wanneer ze worden aangesproken.  

Denk eraan dat voor bestemmingen die bij de groep derde landen horen die niet op de lijst staan, er 
bijzondere regels gelden. Het gaat onder meer om de Bahama's, Brazilië, Costa Rica, Cuba, de 
Dominicaanse Republiek, Egypte, Gambia, Grenada, India, Marokko, Montenegro, Namibië, Panama, 
de Seychellen, Tanzania, Thailand, Tunesië en Turkije. 

Transportkooi: 
Dieren mogen alleen worden vervoerd in kooien die voldoen aan de vereisten in de Live Animals 
Regulations van de IATA. In de passagierscabine mogen de afmetingen voor handbagage (55 x 40 x 20 
cm) niet worden overschreden en is het gewicht beperkt tot maximaal 6 kg voor het dier en de kooi 
samen. De kooi moet luchtdoorlatend, waterdicht en afsluitbaar zijn en onder de stoel voor de 
reiziger worden opgeborgen. Het dier moet tijdens de hele vlucht in zijn gesloten kooi blijven. 
In het vrachtruim zijn de afmetingen beperkt tot maximaal 75 cm breedte, 125 cm lengte en 100 cm 
hoogte. Het dier moet kunnen rechtstaan zonder dat de kop of oren het plafond van de kooi raken. 
Het moet zich kunnen draaien en in een natuurlijke positie kunnen liggen. De dierenkooi moet stabiel 
en schoon zijn, en bestand zijn tegen uitbraak. De bodem moet waterdicht zijn en met een 
absorberend materiaal bedekt zijn. Water en voedselhouders moeten voorzien zijn. 

Documenten: 
Importvoorwaarden, grensdocumenten, medische gezondheidsverklaring, inentingen, 
douaneregelingen in het buitenland enz. moet de reiziger steeds zelf voorzien. Instructies over de 
importvoorwaarden, bv. voor inenting en identificatie, kunt u krijgen bij de ambassade van uw 
vakantieland. 
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Een dierenpaspoort is verplicht voor het vervoer van honden of katten naar het buitenland. De op 
het dierenpaspoort vermelde naam van de eigenaar moet identiek zijn aan de naam van de reiziger. 
Het Europese huisdierenpaspoort geldt in alle EU-lidstaten en bevestigt dat de dieren tegen 
hondsdolheid ingeënt zijn. Informeer uzelf zeker op tijd over de bepalingen die gelden op uw 
vakantiebestemming! 

Het dier moet een geldige titertest (bloedtest) hebben. De test moet worden uitgevoerd in een 
laboratorium dat erkend is door de Europese Commissie. 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm 

Bij invoer in de EU moet een gezondheidscertificaat van de dierenarts (veterinary health certificate) 
mee vervoerd worden, waaruit de gezondheidstoestand van het dier blijkt. Dit certificaat kan ten 
vroegste tien dagen voor de heenvlucht door een officiële dierenarts worden opgesteld. Dit geldt 
niet voor dieren met een EU-huisdierenpaspoort, op voorwaarde dat er geen medische ingreep in 
een niet-EU-land werd uitgevoerd. Het certificaat wordt door een bevoegde dierenarts opgemaakt. 

Het dier moet gechipt zijn. 

Opgelet: buiten de EU gelden er bijzondere regels.  

Alle vereiste documenten moeten bij het inchecken worden voorgelegd en tijdens de hele reis 
beschikbaar zijn.  

Aansprakelijkheid/Algemene handels- en vervoervoorwaarden 
Informeer u bij de bevoegde instanties volledig over de voorschriften die gelden voor de in- of 
doorreis van het dier in de staat in kwestie. Condor/Thomas Cook Airlines controleert noch uw 
verklaringen, noch de door u voorgelegde documenten op juistheid en volledigheid. Verder is 
Condor/Thomas Cook Airlines niet verantwoordelijk voor de gevolgen, verliezen of kosten die 
ontstaan doordat u de voorschriften van de staat in kwestie voor de in- of doorreis van het dier, 
inclusief de terugreis naar een EU-land, niet hebt nageleefd of omdat u de vereiste documenten 
i.v.m. de in- en uitreis en de gezondheid en andere documenten niet correct kunt voorleggen. Als de 
voornoemde bepalingen geschonden worden, dan bent u verplicht de boete en/of meerkosten (in 
het bijzonder de quarantainekosten) te betalen die Condor/Thomas Cook Airlines opgelegd krijgen 
door het land in kwestie of deze, in geval van een bijdrage door Condor/Thomas Cook Airlines, aan 
Condor/Thomas Cook Airlines te vergoeden. Verder bent u verplicht de toepasselijke vluchtprijs te 
betalen, wanneer Condor/Thomas Cook Airlines op bevel van een overheid verplicht wordt het dier 
naar zijn vertrekplaats of een andere plaats te brengen. Condor/Thomas Cook Airlines kan voor de 
betaling van deze vluchtprijs de door u betaalde som voor niet-gebruikt vervoer of uw middelen die 
Condor/Thomas Cook Airlines in zijn bezit heeft gebruiken. De kosten die zijn gemaakt voor het 
vervoer van het dier tot aan de plaats van afwijzing of uitwijzing, worden niet vergoed. U bent in het 
kader van de wettelijke aansprakelijkheid aansprakelijk voor alle schade die uw dier aan 
Condor/Thomas Cook Airlines of derden toebrengt en ontheft Condor/Thomas Cook Airlines hierbij 
van elke aansprakelijkheid. Tot slot gelden de algemene handels- en vervoervoorwaarden van 
Condor/Thomas Cook Airlines die u al bij de boeking van de vlucht hebt aanvaard. 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

