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Deze handleiding is gemaakt om u te helpen bij het online incheken, bijboeken van ruimbagage en 

het reserveren van uw stoel bij Ryanair. Als u op enig moment de melding krijgt ‘sessie verlopen, u 

doet er te lang over’, klik dan de website weg en probeer over 5 minuten weer opnieuw in te loggen. 

 

Stap 1:  

Ga naar de website van Ryanair: www.ryanair.nl  

Via deze link komt u direct op de Nederlandse webite van Ryanair 

 

Stap 2: 

Klik op ‘Mijn boekingen’ bovenin het scherm zoals op onderstaande printscreen wordt getoond: 

 

 
- U heeft geen Ryanair account nodig om toegang te krijgen tot uw boeking. Houdt ‘Geen account? 
Check hier in’ aan.  

- Voer het reserveringsnummer in dat u van ons heeft ontvangen  

- Voer het e-mailadres in dat u van ons heeft ontvangen  

- Klik op ‘Ga’  
 

 

http://www.ryanair.nl/


              
Stap 3: 

U bent nu in uw boeking, dit ziet er als volg uit (voorbeeld van een reis): 

 

In het met rood omlijnde gedeelte, ziet u uw reisschema. U ziet uw vertrek luchthaven, aankomst, 

vluchttijden, boekingsnummer, etc. ‘Beheer uw reis’, rechts bovenin de gele knop, is niet interessant 

voor u, omdat wij uw reis ‘beheren’. ‘Bekijk uw reisschema’, rechts bovenin de blauwe knop, is wel 

interessant. Als u hier na het reserveren van uw stoelen en het bijboeken van bagage op klikt, ziet u 

namelijk wat er voor u is bijgeboekt. Er verschijnt een nieuw scherm. Dit ziet er als volgt uit (in dit 

voorbeeld zijn de stoelen al gereserveerd): 

 

 



              
Stap 4 Bagage bijboeken en stoel reserveren: 
Heeft u al bagage bijgeboekt of wenst u geen bagage bij te boeken ga dan naar stap 5 om uw stoel te 
reserveren.  
 
Voor het bijboeken van bagage scrolt u naar beneden in uw reservering. U krijgt eerst de 

mogelijkheid te zien om uw reservering up te graden, daarna kunt u koffers, stoelen of verzekering 

bijboeken. Hier moet u zijn om uw bagage bij te boeken. 
 

 
 

Bagage bijboeken: 

Om bagage bij te boeken klikt u in dit gedeelte op ‘toevoegen’ onder bagage zoals hieronder: 

 



              
Vervolgens verschijnt er het volgende scherm: 

 

In dit geval is er al 1 koffer van 20kg per persoon bijgeboekt. Als u klikt op bagage toevoegen dan 
krijgt u het volgende te zien: 
 

 
 



              
U mag per persoon maximaal 3 koffers van 15kg of van 20kg bijboeken. U kunt op 15kg of 20kg 
klikken om één van deze koffers bij te boeken. U ziet direct wat de kosten zijn. Als u de gewenste 
bagage heeft geselecteerd en u gaat akkoord met de kosten, dan klikt u op ‘Bevestigen’ zoals 
hierboven in de printscreen met rood is omlijnd.  
 
Het scherm verdwijnt dan en bovenin uw scherm staat nu het volgende: 

 

 

 

 

U hoeft nog niet op ‘naar betalen’ te klikken als u een stoel wenst te reserveren. Als u een stoel 

wenst te reserveren dan kunt u dit eerst doen om vervolgens voor zowel uw stoel als bagage in één 

keer te betalen. De stappen voor het reserveren van een stoel vind u verderop in deze handleiding. 

Als u geen stoel wenst te reserveren dan kunt u op doorgaan klikken. Als u op doorgaan klikt dan 

komt u in het betaalscherm. Hier kunt u aangeven of u het bedrag met credit card, paypal of Ideal 

wenst te betalen.  



              
Als u zich heeft vergist en geen bagage wenst bij te boeken dan kunt u op het kruisje klikken zoals 

hieronder wordt aangegeven: 

 

U gaat dan uit uw boeking en dient opnieuw in te loggen. Uw bagage is geannuleerd en u kunt 
opnieuw bagage bijboeken, op dezelfde manier zoals voorgaand is besproken, of u kunt de pagina 
sluiten of iets anders bijboeken als u dit wenst.  
 
Als u de bagage wel wenst bij te boeken, voer dan uw betaalgegevens in en klik op ‘Nu betalen’. Uw 

bagage wordt dan bijgeboekt. U ontvangt geen bevestiging via e-mail van uw betaling, maar u kunt in 

uw reisschema zien, zie stap 3, dat uw bagage is bijgeboekt. Wij adviseren u om dit reisschema uit te 

printen en mee te nemen als bewijs dat uw bagage is bijgeboekt. 

 

 

 

 

 



              
Stap 5: Stoel reserveren Heeft u al een stoel gereserveerd of wenst u geen stoel te reserveren ga dan 
door naar stap 6 om online in te checken.  
 
Stoel reserveren Voor het reserveren van uw stoel klikt u op ‘toevoegen’ zoals hieronder:  

 

Er verschijnt dan een nieuw scherm in het midden van uw beeld (zie printscreen hieronder). U krijgt 

een indeling van het vliegtuig te zien. Daarnaast ziet u de diverse stoel soorten en tarieven die 

beschikbaar zijn. Er zijn stoelen met extra beenruimte, stoelen met prioriteit waardoor u als één van 

de eersten aan boord kunt gaan van het vliegtuig, standaard stoelen en speciale aanbiedingen. 

 

 



              
De ‘X’ geeft aan dat de stoel niet beschikbaar is. Als u een stoel wilt reserveren, klikt u dan op 1 van 

de stoelen. Als u 1 stoel heeft aangeklikt voor de eerste reiziger, dan komt daarna automatisch de 

volgende reiziger in beeld waar u ook een stoel voor kunt selecteren. De groene vakjes zijn de 

stoelen die u heeft geselecteerd. Als u voor alle reizigers een stoel heeft gereserveerd kunt u op 

‘volgende’ klikken en ziet u ook direct het totale bedrag. 

 

U krijgt daarna de mogelijkheid om voor uw terugvlucht ook direct stoelen te reserveren. Ryanair 
vraagt u dan eerst of u dezelfde stoelen wenst te reserveren voor de terugvlucht, als dit mogelijk is. 
Als u dezelfde stoelen wenst te reserveren voor de terugvlucht dan kunt u klikken op ‘ja, graag’. Als u 
andere stoelen wenst voor de terugvlucht dan kunt u klikken op ‘kies anderen stoelen’ en opnieuw 
uw stoelen selecteren.  
 
Als u dezelfde stoelen selecteert voor de terugvlucht dan worden die kosten erbij opgeteld en kunt u 
onderin weer op ‘volgende’ klikken. Vervolgens vraagt Ryanair of dit de stoelen zijn die u wenst. U 
kunt op ‘annuleren’ klikken als u toch andere stoelen wenst te selecteren of op ‘bevestigen’ als u de 
gewenste stoelen wenst bij te boeken zoals hieronder is weergegeven.  
 
Als u op bevestigen klikt dan gaat u terug naar uw boeking en verschijnt er bovenin uw scherm een 

melding dat u een wijziging heeft aangebracht: 

 



              

 

Als u klikt op ‘naar betalen’. Dan komt u in het betaalscherm en kunt u betalen voor het reserveren 

van uw stoelen. Als u toch niet uw stoelen wenst te reserveren dan kunt u ook nog klikken op het ‘X’ 

rechts in uw scherm zoals hieronder: 

 

U gaat dan uit uw boeking en dient opnieuw in te loggen. Uw stoel reservering is geannuleerd en u 

kunt opnieuw stoelen reserveren, op dezelfde manier zoals voorgaand is besproken, of u kunt de 

pagina sluiten of iets anders bijboeken als u dit wenst. 



              
Stap 6: Online inchecken  

Voor het online inchecken klikt u op ‘nu inchecken’ in het groen omlijnde stuk van de printscreen 

zoals hieronder: 

 

Vervolgens verschijnt er een scherm zoals deze: 

 



              
U dient eerst aan te vinken wie u wenst in te checken. Vervolgens klikt u op ‘bevestigen’. 

 

Hier voert u alle gevraagde gegevens in per passagier. Als u de gegevens heeft ingevoerd, klikt u op 

‘doorgaan’. U kunt dan de gegevens van de volgende passagier invoeren. Let op: voer alle gegevens 

correct in! Na het invoeren klikt u weer op ‘doorgaan’ en kunt u eventueel van nog een reiziger de 

gegevens invoeren, etc. Als u van alle reizigers de gegevens heeft ingevoerd, dan krijgt u onderstaand 

scherm te zien: 

 



              
Indien mogelijk kunt u hier voor zowel uw heenvlucht als terugvlucht direct online inchecken. Als het 

niet mogelijk is om in te checken voor uw terugvlucht dan kunt u het op een later moment nog eens 

proberen of u dient zich op uw bestemming online in te checken voor de terugvlucht.  

U krijgt daarnaast nogmaals de mogelijkheid om stoelen te reserveren en bagage bij te boeken als u 

dit nog niet heeft gedaan. Als u op deze manier stoelen reserveert en bagage bijboekt dan kunt u 

enkel met credit card betalen en niet met Ideal. 

Als u op ‘doorgaan’ klikt bent u vervolgens ingecheckt. Let op: u dient uw boardingpassen uit te 

printen en mee te nemen naar de luchthaven! 

Als u klikt op ‘alle instapkaarten weergeven’ dan ziet u van alle reizigers direct de boardingpasses. 

 

U kunt nu uw boardingpassen ‘afdrukken’ of ‘downloaden’. Als u geen printer tot uw beschikking 

heeft als u online incheckt, dan kunt u het beste de boardingpasses ‘downloaden’ en opslaan zodat u 

ze op een later moment als nog kunt uitprinten. U kunt ook op een later moment weer inloggen op 

de website van Ryanair en uw instapkaarten bekijken op de plek waar u eerst online kon inchecken. 

 

U bent nu klaar voor uw vlucht met Ryanair. 

Namens Prijsvrij.nl wensen wij u een fijne vakantie! 


