
Ryanair annuleert 40 tot 50 vluchten per dag  

 

Vlieg jij binnenkort naar je vakantiebestemming met Ryanair? Dan kan deze informatie voor jou van 

groot belang zijn. Ryanair schrapt de komende weken 40 tot 50 vluchten per dag, omdat het bedrijf een 

aantal grote fouten heeft gemaakt met de vakantie indeling van zijn piloten. Hoe je er achter komt of 

jouw vlucht gecanceld is en welke stappen je nu ondergaan kan om toch nog op je welverdiende vakantie 

te gaan, lees je hier.  

De komende zes weken worden er ongeveer tweeduizend Ryanair vluchten geschrapt. In verschillende 

Europese landen zitten de vakantiegangers nu in de stress vanwege de vakantieplannen die in rook 

lijken op te gaan. Als het goed is, hebben alle gedupeerden een e-mail of SMS ontvangen met een 

bericht over de annulering. Verder is er op de website van Ryanair een overzicht te vinden van de 

geannuleerde vluchten van de komende drie dagen. Hier vind je ook de officiële verklaring: 

http://corporate.ryanair.com/news/ryanair-to-cancel-less-than-2-of-flights-over-next-6-weeks-to-

improve-punctuality/  

 

Wat kan je doen als blijkt dat jouw vlucht is geannuleerd?  

De website van Ryanair geeft hier twee antwoorden op. De eerste is een terugbetaling aanvragen voor 

de geboekte vluchten. Let hierbij wel op, dat de kosten voor je verblijf, eventuele transfers of huurauto 

hierbij niet vergoed worden. Het pluspuntje in dit negatieve nieuws is dat Ryanair volgens Europese 

richtlijnen een compensatie moet bieden voor het annuleren van de vluchten, in de bedragen van: €250 

voor kort afstandsvluchten, €440 voor iets langere vluchten en €600 voor langeafstandsvluchten. 

Hiervoor moet je wel zelf een claim indienen.  

De tweede ‘oplossing’ die Ryanair biedt voor je geannuleerde vlucht is het omboeken van de vlucht. Dit 

is geheel gratis, en indien er genoeg vrije stoelen zijn zal je hierdoor waarschijnlijk nog op tijd op je 

vakantiebestemming aankomen. Zoek dus snel uit of je vlucht geannuleerd is of niet, zodat je hem nog 

op tijd om kan boeken. Succes! 

 

 

 

 
Over Holidayguru.nl  
Holidayguru.nl is een van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebookfans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland & Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 140 
medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen.  
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