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Handleiding stoelen boeken in AirGo 
 

Stoelen, waaronder stoelen waarvoor betaald dient te worden, kunnen als volgt via AirGo worden 

gereserveerd. 

De prijzen varieren en zijn onder andere gekoppeld aan het niveau van het frequent flyer kaartnummer 

van de reiziger. Dit nummer dient in het AirGo reizigersprofiel vermeld te staan ten tijde van boeking. 

Boekingsprocedure: 

Start met het invullen van de zoekopdracht voor de gewenste bestemming en data. 

Controleer eventueel via de resultaten pagina de mogelijkheid tot boeken van stoelen door te klikken 

op het winkelwagen icoon. 

 
 

Selecteer de vlucht via ‘Book’ en klik daarna, vanaf de ‘Summary’ pagina, op ‘Add Air Optional 

Service’: Let op! U dient direct voor alle vluchtsegmenten de stoelen te reserveren. 
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Volg de stappen (1, 2 en 3). 

 
 

Kies nu een beschikbare stoel voor de heenreis en klik op ‘Save’: 
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Volg nu opnieuw de 3 stappen voor een overzicht van de zitplaatsen voor de terugreis: 

Let op! U dient direct voor alle vluchtsegmenten de stoelen te reserveren, dus klik AUB nog niet op 

‘Add to trip plan’. 

 
 

Kies nu een beschikbare stoel voor de terugreis en klik op ‘Save’: 
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AirGo toont uw selectie van beide stoelreserveringen, voeg nu de stoelen toe aan uw vluchtschema 

door op ‘Add to trip plan’ te klikken: 

 
 

Onder het vluchtschema toont AirGo de kosten voor de geselecteerde stoelen: 

 
 

Vervolg nu het gangbare boekingsproces en sluit de boeking af via ‘Finalise Trip’. 

 

Wijzigen van stoelen: 

Voor het wijzigen van stoelen is het niet mogelijk om dit per vluchtsegment te doen. Het wijzigen 

gaat per ticket en indien u andere stoelen wilt reserveren dan is het niet mogelijk om een van de 

bestaande stoelen via AirGo te behouden. 

Mocht u één van de stoelen willen wijzigen en de andere willen behouden, dan adviseren wij u 

contact op te nemen met ons, zodat wij u hier in kunnen assisteren. 

Om stoelen te wijzigen klikt u onder het vluchtschema aan de rechterkant van de stoelkosten op 

‘Remove’. Vervolgens kunt u bovenstaande stappen voor het boeken van stoelen opnieuw doorlopen. 


