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•  Op het Manifest staat alle belangrijke informatie over de verzending van uw koffer(s). 
Op dit Manifest staat ook een uniek “BAG” nummer. Dit document kunt u gebruiken als 
u vragen heeft voor Bagbooking.eu, of als u met de koerier of met uw accommodatie in 
gesprek bent over de verzending van de koffer(s);

•  Iedere zending (1 of meer koffers) heeft slechts 1 Manifest document;
•  Iedere koffer heeft 2 rode “veiligheidslabels“;
•  Iedere koffer heeft 1 wit retour etiket;
•  Alle documenten voor de verzending zijn te vinden in een plastic mapje in de doos  

(2 rode veiligheidslabels, 1x Manifest, 1x wit retour etiket).
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Aankomst & terugreis

Aankomst

STAP 1

Op de bovenkant van de doos 
zit een “trek-scheur-strip”. 
Trek deze kartonnen strip open, 
zodat de doos aan de bovenkant 
open is en de koffer uit de doos 
kan. Verwijder het plaketiket op 
de doos met het witte formulier 
er in. Voor de terugreis is er een 
nieuw plaketiket en een nieuw 
bestemmingsformulier.

De doos aan de onderkant niet 
openmaken. 

 Terugreis

STAP 2

•  Pak het witte retour etiket 
t.b.v. de terugreis, het 
witte formulier met daarop 
Manifest en de rode 
“veiligheidslabels’’.

STAP 3

•  Stop de koffer weer in  
de doos. 

STAP 4

•  Doe de doos dicht aan de 
bovenkant en sluit deze af met 
de plakstrip.

STAP 5

•  Plak het witte retour etiket 
aan de bovenkant van de 
doos, voor de terugreis van de 
koffer.  

•  Plak de rode 
‘‘veiligheidslabels’’ aan beide 
zijkanten van de doos, zodat 
de doos veilig dicht is.

•  Het Manifest document gaat 
niet mee met de verzending, 
die bewaart  
u zelf.

STAP 6

•  De koffer is klaar voor 
verzending. Breng de koffer 
naar het ophaalpunt van uw 
accommodatie of geef de 
koffer zelf af aan de koerier.
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