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Het gehele VVR team wenst je een 
bijzonder mooi 2018 toe! Zonder twijfel 
wordt het weer een zeer boeiend reisjaar. 
Gelukkig Nieuwjaar!

De omzetting van een aantal dossiers die op 
Europees niveau reeds enkele jaren geleden 
beslist werden zullen een feit worden. De 
nieuwe wet op de verkoop van Pakketreizen, 
Gekoppelde Reisarrangementen, en 
Reisdiensten, de GDPR, de nieuwe regelgeving 
op de verkoop van verzekeringen en de nieuwe 
regels rond het betalen met kredietkaarten. 
Uiteraard zullen we jullie hier verder over 
informeren en degelijk in begeleiden.

Zoals aangegeven worden heel wat van deze 
dossiers op Europees niveau onderhandeld. Het 
spreekt dus voor zich dat we om onze belangen 
te behartigen op de verschillende niveaus 
nauwer moeten gaan samenwerken. We zullen 
dus als vakverenigingen verder naar mekaar 
moeten toegroeien met respect voor de eigen-
heid van iedere vereniging, samenwerken om 
doelen die in het belang van de gehele sector 
liggen te bereiken. Optreden om het belang 
van je eigen leden te behartigen wanneer het 
moet. Dit niet enkel op regionaal en nationaal 
vlak, maar eveneens op Europees vlak zullen we 
meer aan hetzelfde koord moeten trekken. 

Om jullie maximaal te ondersteunen willen 
we jullie een volledig pakket aanbieden. 
Opleidingen, technische ondersteuning, 
templates en zelfs de mogelijkheid 
om je te verzekeren binnen het kader 
van reisorganisatie en de verhoogde 
verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit.

Ondertussen is het belangrijk dat jij je unieke 
meerwaarde verder blijft uitspelen naar je 
klant toe. Daar waar men vaak met heel wat 
buzzwords rond de oren wordt geslagen zal 
iedereen het ermee eens zijn dat “persoonlijk 
contact en persoonlijke service” de komende 
jaren nog belangrijker zal worden om het 
verschil te maken. 

Ja, je moet digitaliseren, de technologie 
maximaal gebruiken om je klanten nog beter 
te bedienen, maar jij en je medewerkers zullen 
steeds het verschil blijven maken.

Coolblue-baas Pieter Zwart legt bij Bloovi 
uit hoe Coolblue het klantenreisbureau 
wordt op een zeer transparante manier: geld 
verdienen en klanten blij maken. Alles start 
voor Zwart bij het aanbieden van een goede 
klantenreis (Customer Journey). Zij bezorgen 
je de wasmachine met de glimlach en brengen 
die als het moet via je smalle trap naar jouw 
verdieping. Hiermee scoren ze 7 of 8 op 10. 
Zij willen resoluut voor de 9 en zelfs 10 op 
10 gaan. Alles start met goed advies, gevolgd 
door een vlotte service, zelfs algemene 
voorwaarden die fijn om lezen zijn en finaal 
klantenservice medewerkers die alles doen 
om mensen gelukkig te maken. Zwart wil 
duidelijk geen generiek platform zijn maar een 
klantenreisbureau. Coolblue wil niet kiezen voor 
de middelmaat, ze willen steengoed zijn. 

Hij geeft aan dat persoonlijke service perfect 
te rijmen valt met automatisering aangezien 
dat technologie de mensen meer keuzes geeft 
om het gebruiksgemak te verhogen. 

Daarnaast kiest het bedrijf ook resoluut voor 
stenen winkels. Sommige dingen wil je als 
klant gewoon uittesten. Ze merken trouwens 
dat ze in de regio’s waar ze een fysieke winkel 
openen, ook online meer gaan verkopen.

Nog een belangrijke conclusie. Coolblue wil in 
de toekomst nog meer inzetten op complexere 
klantenreizen. Door de digitalisering en de 
automatisering van de huiskamer lijkt het alsof 
alles simpeler wordt, maar het mes snijdt aan 
twee kanten. Door die overdaad aan informatie 
en opties heb je vaker advies nodig, kan je 
iemand gebruiken die jouw smart-tv voor je 
installeert, noem maar op. Daar kunnen ze 
weer extra service bieden. 

De parallellen naar onze sector zijn dan ook legio.

“ Zonder twijfel wordt het weer 
een zeer boeiend reisjaar.”



“Wij zijn géén  
reisagenten meer,  
wel reisconsulenten”
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Wat moeten we van Hilde Verbeke weten?
Na mijn humaniora wilde ik zo vlug mogelijk in 
de reissector aan de slag. In 1979 startte ik 
mijn loopbaan op bij Apollo Reizen in Deinze. 
Ticketing gebeurde toen nog uitsluitend 
met de hand. Van 1982 tot 1988 was ik 
verantwoordelijk voor een franchisekantoor 
van Neckermann in Oudenaarde, waarna ik 
na het vroegtijdig overlijden van Rita Lievens 
haar kantoor kon verderzetten. Tien jaar 
geleden verhuisden we naar het Ronde Van 
Vlaanderenplein in Oudenaarde. In totaal sta ik 
nu 20 jaar aan het hoofd van ons kantoor, waar 
ik ondertussen geholpen word door mijn twee 
dochters.

In de voorbije 40 jaar heb je in de 
reisindustrie heel wat zien veranderen, niet?
Je kunt vandaag niet meer vergelijken met 40 
jaar terug. De technologie heeft onze wereld 

grondig veranderd. De klant is bovendien veel 
mondiger en ook veeleisender geworden. 
Vroeger beschikte de reisagent steevast over 
een betere kennis dan de klant, nu moet je 
oppassen dat het niet andersom is. Vroeger 
werden er meer eenvoudige reisjes geboekt, 
waarna je naar de touroperator belde en dat 
was het. Nu is het - en zeker bij ons - heel 
veel op maat en alhoewel we in Oudenaarde 
niet de clientèle hebben van Brasschaat, 
Sint-Martens-Latem, Lanaken of Knokke-Heist, 
kunnen we gelukkig prat gaan op klanten die 
wel wat te spenderen hebben. Vandaar dat 
wij hen te allen tijde een absolute topservice 
moeten kunnen blijven aanbieden.

Kan je een paar voorbeelden opsommen in 
jullie specifieke benadering van de klant?
We hebben in de voorbije jaren nu eenmaal 
een mooi klantenbestand weten uit te bouwen 

Interview Hilde Verbeke |  
Zaakvoerster Reizen Verbeke Oudenaarde

Een kleine 40 jaar is Hilde Verbeke (58) reeds een vaste waarde in de Vlaamse reisindustrie. 
In Oudenaarde - het hart van de Vlaamse Ardennen - baat ze samen met haar twee dochters 
Line (35) en Elise (32), een onafhankelijk reiskantoor uit. De jarenlange ervaring, toewijding, 
gedrevenheid en vakmanschap hebben ervoor gezorgd dat Reizen Verbeke zich nog altijd als 
zelfstandig kantoor kan blijven profileren. “Wij zijn wel géén reisagenten meer”, benadrukt  
Hilde Verbeke, “wij zijn reisconsulenten geworden. Wij adviseren, wij geven raad, wij begeleiden  
onze klanten op alle mogelijke manieren.”

Een mooie herinnering aan Bryce Canyon USA
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en de mond aan mond reclame gaat soms ver 
in het Vlaamse land. Vorige week kwam hier 
nog een koppeltje binnen dat helemaal niet in 
de streek woonde, maar ze hadden gehoord 
dat wij bergen verzetten voor onze klanten. 
Onze sterkte is beslist ons maatwerk en een 
klant die naar Bali of naar de USA wil die 
krijgt een gps mee en een roadbook . Citytrips 
krijgen allerhande lijstjes mee: van leuke 
restaurantjes, tot shoppingadresjes, must-do’s 
en transfermogelijkheden, zelfs een adres 
waar ze hun pijnlijke voeten kunnen laten 
verzorgen. Sedert 1 jaar zijn we overigens ook 
lid van Cruise Plus zodat we ook op dat vlak 
beter gewapend zijn tegen een voortdurend 
groeiende vraag.

Moeder en de twee dochters dagelijks 
samen in de zaak, is dat niet moeilijk?
Absoluut niet. Het enige nadeel is dat we 
moeilijk samen op reis kunnen gaan. We zijn 
familie, m.a.w. van veel na-ijver is er bij ons 
op kantoor geen sprake en het maakt geen 
verschil wie de boeking van de klant noteert.

Mis je geen man in het bedrijf?
Een man missen we hier niet echt, bovendien 
hebben we er alle drie een thuis.

Welke omzet halen jullie?
De jongste jaren mogen we spreken van een 
positieve status quo, met dit jaar een groei van 
ongeveer 5 procent. Onze jaaromzet bedraagt 
2,5 miljoen euro en ons beste jaar tot dusver 
was 2015 met 2,7 miljoen euro.

Je bent wel uit Travelcoop gestapt.
Dat klopt en ik was stichtend lid. Vier jaar 
geleden heb ik het samenwerkingsverband 
verlaten omdat het uiteindelijk voor ons een 
nuloperatie was. De supercommissie was net 
genoeg om de lidmaatschaps- en andere 
kosten te dekken. De reiswereld is in een 
constante evolutie en wij zijn mee geëvolueerd, 
maar ik zal niet ontkennen dat Travelcoop 
mij veel heeft geholpen en dat ik daardoor 
mijn start niet heb gemist. Ondertussen heb 
ik herhaaldelijk ervaren dat wij bij veel tour-

operators méér respect oogsten als compleet 
zelfstandig reiskantoor. Een ander voordeel is 
dat wij alleen kiezen met welke touroperators 
we in zee gaan en niet node moeten toegeven 
aan ‘gepreferentieerde leveranciers’. We zijn 
eigenlijk veel liever onze eigen baas, als ik het 
zo cru mag formuleren. En dat geeft ons geen 
windeieren gelegd, want vandaag hebben we 
70 tot 80 procent repeaters.

Hoe zit het met opleiding en trainingen?
Dat zou beter kunnen, maar we steken veel 
tijd in eigen studiereizen. Zo hebben we recent 
met onze lokale agent in Bali en Lombok in 
negen dagen 30 hotels bezocht. Dat geeft 
een veel beter resultaat dan je tijdens een 
klassieke studiereis voor 80 procent zaken 
bezoekt die je nooit zult verkopen.
Tijdens onze ‘privéreizen’ houden we vanzelf-
sprekend onze ogen dag en nacht open, al 
koppelen we uiteraard wel het nuttige aan het 
aangename. Op die manier kunnen we ons, op 
eigen tempo, nog beter voorbereiden op de 
à-la-carte reizen die wij aanbieden naar bestem-
mingen zoals USA, Mauritius, Dubai en zelfs de 
Canarische Eilanden, citytrips, cruises, enz.

“ Van na-ijver is er 
bij ons op kantoor  
géén sprake.”
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“ We zijn eigenlijk veel liever  
onze eigen baas.”

Hilde met olifant in Botswana
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Het jaren geleden aangekondigde einde 
van de reisagent is zo te zien nog niet voor 
morgen?
Helemaal niet. Het doemdenken heeft een 
extra boost gekregen toen de reisagentencom-
missies op de airlines wegvielen. Ondertussen 
is de fee die wij daarvoor aanrekenen vandaag 
de normaalste zaak van de wereld. Onze 
klanten krijgen er ook veel voor terug. Naast 
het zoeken van de beste timing en de beste 
prijzen leveren wij een groot pak aan diensten 
na verkoop: zoals online inchecken voor de 
klant, opvolgen van eventuele uurwijzigingen, 
zien dat alle reisformaliteiten vervuld zijn, wat 
met reisverzekeringen, en zo meer. In concur-
rentie met de internetaanbieders is dit een 
sterke troef. Ik geef een voorbeeld: een klant 
boekt via internet een reis naar Marokko,  
maar zal niet vertrekken als hij of zij geen 
geldig paspoort kan voorleggen.  
Pas op, internet is lang niet meer de boeman 
van de beginperiode, je moet het tevens als 
een interessante tool zien, een verrijking af en 
toe voor de klant, maar ook voor ons.

Actief op de sociale media?
Vanzelfsprekend. Elise is daar dagelijks mee 
bezig: facebook en whatsapp, waar we teasers, 
nieuwsbrieven en info allerhande op loslaten. 
We krijgen daar zeer veel reacties op. Jaarlijks 
organiseren we samen met drie bevriende 
collega’s een aantal reizen en op de berichten 
die we daar regelmatig voor uitsturen krijgen 
we makkelijk meer dan 1.000 views binnen.

Zou je het allemaal herdoen indien  
het zou kunnen?
Vandaag een reiskantoor opstarten?  
Ik weet het niet zeker. Mocht ik het meteen 
met mijn dochters kunnen doen, dan zou 
ik niet twijfelen, omdat we met z’n drieën 
complementair zijn, maar alleen de weg 
afleggen, lijkt me toch wat moeilijk. Ik had 
tenslotte 18 jaar ervaring vooraleer ik met mijn 
eigen zaak in zee durfde te gaan.

Wat zou je beginners in de stiel aanraden?
Eerst minstens 10 jaar ervaring opdoen in 
een of meerdere reiskantoren vooraleer op 
eigen benen te gaan staan. Vandaag hoor je 

wel eens meer - zeker met het wegvallen van 
de licentieplicht - dat iedereen reizen kan 
verkopen. Veel die het geprobeerd hebben zijn 
ondertussen roemloos op hun bek gegaan.

Nooit aan gedacht om zelf iets anders  
te doen?
Over deze ‘what if’-vraag heb ik nooit nage-
dacht. Bovendien is de opvolging met mijn 
twee dochters verzekerd. We zijn gelukkig 
dat we in familieverband kunnen werken en 
met passie iedere dag het beste van onszelf 
kunnen geven. 

Nog iets over de toekomst reisagent  
versus touroperator?
De generalisten zijn al een poosje aan het 
proberen om de reiskantoren in hun zak te 
steken en de druk op de commissies blijft 
aanhouden. Het zal voor de reisagent  
beslissend zijn hoe hij daarop kan reageren, 
maar er zal nog veel veranderen. Ik vermoed 
dat binnen afzienbare tijd de citytripbrochure 
gedoemd is om te verdwijnen. Als reisagent 
hebben we volop de mogelijkheid om bij 
diverse hotelproviders direct te boeken en  
de verdienste is daar minstens tweemaal zo 
groot als de commissie die we daarvoor bij 
een touroperator krijgen. Dat is slechts één 
voorbeeld hoe je als reisagent kunt inspelen 
op een snel veranderende reisindustrie, waar 
initiatief en ondernemingsgeest, gekoppeld 
aan een tomeloze inzet en vakkennis een 
succesvolle toekomst waarborgen.

Wat staat er op je verlanglijstje qua 
bestemmingen?
Canada en Argentinië. Natuur en steden 
primeren altijd bij mij. Buenos Aires wil ik 
absoluut nog zien en beleven.

Wat zijn je favorieten als het om  
citytrips gaat?
Rome, New York en Parijs. In die volgorde!

Bestemmingen te herdoen?
USA voor de talrijke fantastische steden,  
de schitterende natuur en de geweldige erva-
ring om dit land per huurauto te verkennen. 

“ Een man missen we hier niet echt,  
bovendien hebben we er alle drie een thuis.”
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Daarnaast Afrika: Kenia, Tanzania, Botswana en 
Zimbabwe. Maar ook Spanje en zijn eilanden 
en ik mag West-Europa niet vergeten met een 
mega cultuuraanbod.

Op wat ben je bijzonder fier?
Op het feit dat mijn twee dochters mijn passie 
delen en de zaak hebben helpen uitbouwen tot 
wat ze vandaag is.

Mocht je een dier zijn?
Een kat. Ik hou enorm van alle katachtigen en 
op safarireizen kijk ik er ook altijd extra naar uit.

Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek?
Mijn stiptheid zou iets beter kunnen en soms 
ontbreekt het mij aan voldoende zelfvertrouwen.

Wat maakt je ongelukkig?
De verschrikking van het nutteloos geweld  
in de wereld, veelal door mensen met een zeer 
bekrompen visie op de zaken.

Wat maakt je wel gelukkig?
Mijn familie en mijn dierbaren.

Is er iets in je leven niet gelukt dat je zo 
graag had zien gebeuren?
Dat ik nooit rijk ben geworden en dat zal ook 
nooit lukken omdat ik het veel te graag uitdeel.

Je favoriete boek?
‘First they killed my father’ van Loung Ung.  
Een boek dat ik soms aanraad aan  
Cambodja-reizigers om een goed idee te 
hebben van het bloederig regime van Pol Pot.

Kan je volgende personen of 
organisaties kort omschrijven?
Antoon Van Eeckhout: altijd van grote 
waarde voor de Vlaamse reiswereld
Koen Van den Bosch: capabele jonge 
kracht met reeds veel ervaring
Rita Lievens: heeft het professioneel vuur 
voor de sector in mij aangewakkerd
Bart Brackx: zeer toegankelijk voor  
de reisagent
Wim Desmet: respect voor wat hij 
gerealiseerd heeft
Marc Van Zeveren: brengt een prima luxe 
hotelaanbod wereldwijd
Carmen Van Den Bossche: pionier van  
de luxueuze charme in Europa
Line Vandenabeele: inzet en gedrevenheid
Elise Vandenabeele: gedrevenheid en inzet IN
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Van links naar rechts: 

Elise Vandenabeele,  

Hilde Verbeke en  

Line Vandenabeele.

Je favoriete zanger?
Zonder twijfel Leonard Cohen, een passie  
die ik deel met mijn dochter Line.

Hobby’s?
Reizen en mijn kleinzoon Maurice, made  
in Mauritius.

Favoriete cruisemaatschappij?
Silversea.

Van wat lig je ’s nachts wakker?
Als zaakvoerster heb je soms zoveel aan  
je hoofd dat ik af en toe inderdaad wat slaap 
te kort kom.

Yves Slabbinck



• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels
 - Focus op o.m. Midden Oosten, Indische Oceaan, Zuidoost Azië
 - Rondreizen: o.m. Sri Lanka, Zuid-Spanje, Oman, Thailand, 
    Vietnam, Bali
 - Canada & USA à la carte: hotels, huurwagens, mobilhomes, 
    gidsen, Nederlandstalige gidsen (o.m. Jacqueline Goossens),...
 - Golfspecialist
 - Onmiddellijke reservatiebevestiging: wij bellen het hotel
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet.
• Nieuwe dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
 - Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Superhandige overzichten van alle promoties voor Huwelijksreizen
• Nieuw voor winterseizoen 2017 - 2018 
 - Meer dan 50 nieuwe hotels (zie website) & nog meer rondreizen
 - Nieuwe brochure: Sri - Lanka (25 hotels & rondreizen), zie banner website  
                                                                                             (PDF downloaden mogelijk)

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Frankrijk & Benelux 2017

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee I 2017 - 2018
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee II 2017
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee III 2017 - 2018
Griekenland • Cyprus • Slovenië • Kroatië

Montenegro • Bulgarije • Turkije •Marokko

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Nabije- en Midden - Oosten 2017 - 2018
Abu Dhabi • Dubai • Ajman 

Ras Al Khaimah • Oman • Qatar • Egypte

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie
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Latin America
De eerste editie van ons reis-inspirerend 
magazine Latijns-Amerika is klaar :)

Maak kennis en laat je klanten dromen van 
de vele reisbestemmingen en mogelijkheden 
die Cosmic Travel te bieden heeft!

COSMIC

LA
TIN AMERICA

  www.cosmic.tra
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Onderweg
leven en beleven

Nieuw magazine Cosmic Travel
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honderden hotels, privé-rondreizen, korte modules en de ges-
maakte Travelworld Moments.  Breng zeker ook een bezoekje 
aan onze nieuwe Travelworld.be website of verzamel één van 

de vele geschenken via Travelworld Topsel-
ler.  Het Travelworld team staat meer dan 
ooit voor u klaar en dit vanop onze nieuwe 
locatie.  Laat u inspireren en contacteer 
ons voor alle info, prijzen én reservatie.

Stuur uw klanten de wijde wereld in met Travelworld, dé referentie op het vlak van 

verre reizen.  De ruimste keuze op meer dan 45 zonovergoten bestemmingen, met 

voor ieder type klant een reis op maat.  Bovendien wordt u zelf beloond met leuke 

cadeaus via Travelworld Topseller.  You are the star of our show !
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“Travelworld dat destijds in een ‘doorstart’ 
opborrelde uit o.a. Travelersworld, 
Travelwing en Lotus Reizen, bestaat 
ondertussen ruim 20 jaar”, zegt Lieven 
Bossaert (34) die samen met zijn zus 
Annelies (32) de huidige zaakvoerders zijn, 
nadat mama Carine Vens drie jaar geleden 
de zaak overliet, een Italiaan huwde en 
sindsdien aan het Brugse Sasplein het 
beste van zichzelf geeft in de pizzeria 
Sforno. “Ik steek niet onder stoelen  
of banken”, verduidelijkt Lieven  
verder, “dat wij met Travelworld  
dé verrereizen-specialist in dit land  
willen worden.”

Wij willen  
dé verrereizen- 

specialist 
worden
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Moorea Island, Tahiti Papeete
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“We doen er dan ook alles aan om ons doel 
zo snel mogelijk te bereiken en we blijven 
uitbreiden qua bestemmingen”, aldus nog 
Lieven Bossaert. “Omdat we de jongste 
jaren exponentieel bleven groeien betrekken 
we nu sedert één jaar een nieuw en ruim 
pand aan de Northlaan in Oostende, in het 
Versluyscomplex waar ook de Oostendse 
topsporters aan de bak komen.”

GÉÉN FRANSTALIGE BROCHURES MEER
“Sedert 2015 brengen we geen Franstalige 
brochure meer uit, maar dat neemt niet weg 
dat de Franstalige reiskantoren die ons 
verkopen, het nu als het ware nog beter doen 
dan vroeger. Belangrijk in dat opzicht is natuur-
lijk dat we enkel via de reisagent verkopen en 
in België gaat dat ondertussen over minstens 
1.000 kantoren. Sinds vorig jaar hebben we 
eveneens een contract met TUI.”

100 PAX
“Frans-Polynesië is ongetwijfeld één van de 
speerpunten in onze Verre Reizen brochure. 
Niet minder dan 12 bladzijden wijden we aan 
deze droombestemming. Ondanks het feit dat 
Frans-Polynesië beter verkoopt in Franstalig 
België, boeken wij op jaarbasis toch zowat  
100 pax op deze eilanden die zowel boven  
als onder water een feest zijn voor alle 
zintuigen.” R
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Wij willen  
dé verrereizen- 

specialist 
worden

HET PARADIJS WACHT OP JE
Als het over bestemmingen gaat waarvoor 
u superlatieven tekort komt dan staan de 
Eilanden van Tahiti zonder twijfel in ‘pole posi-
tion’.  Deze in velerlei opzichten uitzonderlijke 
bestemming wordt minzaam - maar overigens 
heel terecht - al eens meer omschreven als 
het enige echte paradijs op aarde. En daar zijn 
meer dan een handjevol redenen voor.
De vijf archipels van de Eilanden van Tahiti 
strekken zich in de immense Stille Oceaan, 
op een oppervlakte van 5,5 miljoen vierkante 
kilometer, uit en zijn daarmee vrijwel even groot 
als heel Europa. De afstand van Tahiti tot Hiva Oa 
bijvoorbeeld, waar Jacques Brel en Paul Gauguin 
begraven liggen, bedraagt bijna 1.500 km.
Niet  alleen de overweldigende natuur met een 
wonderbare onderwaterwereld voor duikers en 
mariene liefhebbers allerhande, maken van de 
118 eilanden een absolute topbestemming. 

BETOVEREND
Reizigers komen steevast terug met beto-
verende verhalen over eilanden zoals Tahiti, 
Moorea, Huahine, Bora Bora, Raiatea of 
Rangiroa, waar ze de authentieke sfeer van 
deze mythische eilanden volop hebben kunnen 
opsnuiven en beleven. Ook het contact met 
de bewoners is telkens weer een belevenis op 
zich, want het leven op deze kleurrijke eilanden 
verloopt immers aan een heel ander tempo.

Tahiti,  

Vaihiria lake

Reportage | Naar Frans-Polynesië met Travelworld



WERKELIJKHEID EN DROOM
Reizen moet vandaag bij voorkeur synoniem 
zijn van beleving. Wel, op de Eilanden van 
Tahiti worden dromen werkelijkheid en beleef 
je de werkelijkheid als een droom die je graag 
wilt delen met mensen waarvan je houdt. 
Vergeet niet dat deze superbestemming op het 
verlanglijstje staat van romantici allerhande, 
trouwlustige paartjes, en koppels die hun 
huwelijksverjaardag een extra dimensie 
willen geven in het bijzonder. Ook voor het 
hernieuwen van de trouwbeloften is dit een 
tot de verbeelding sprekende bestemming. Dit 
idyllisch paradijs ligt weliswaar op ruim 20u. 
vliegen, maar eens je er bent geweest keer 
je zeer tevreden terug. Deze archipels van 
vulkanische eilanden, die als groene parels in 
de blauwe oceaan dobberen, vormen gewoon 
een fenomenale bestemming met honderden 
witte zandstranden en adembenemende 
lagunes en zorgen ervoor dat je deze 
bestemming op zijn best verkent via island 
hopping. Deze eilandencombinaties kunnen 
zowel per schip, met een catamaran, via een 
speedboat als uiteraard per vliegtuig. 

Lieven Bossaert: “Aan boord van de Paul 
Gauguin Cruises is dit uiteraard een ideale 

manier om een aantal verschillende eilanden 
te ontdekken en wie absoluut al varend naar 
de betoverende Markiezen wil, waar Gauguin 
en Brel begraven liggen, die kan aan boord 
stappen van het nieuwe Aranui 5, een absoluut 
geslaagde combinatie tussen een passagiers- 
en een vrachtschip en je kunt kiezen: van  
10 dagen tot 3 weken aan boord.”

GRANDIOZE HOTELLERIE
Bij een fantastische bestemming hoort nu 
eenmaal een grandioze hotellerie met hier 
en daar zelfs een discrete maar attentievolle 
butlerservice. Vanzelfsprekend beschikken 
de meeste hotels over watervilla’s. In Bora 
Bora alleen al staan een kleine 1.000 van 
deze luxueuze verwenaccommodaties ter 
beschikking.  Alle grote ketens zijn present en 
de tijdloze charme van de eilanden komt hier 
natuurlijk eveneens meer dan behoorlijk aan 
zijn trekken.  En zeg nu zelf: het ontbijt dat 
met een prauw naar je villa wordt gebracht en 
opgediend wordt vanaf de turquoise lagune en 
dit op de tonen van een ukelele…
Sport en ontspanning staan uiteraard telkens 
centraal, maar wellicht nog interessanter is 
dat de meeste resorts over een thalasso- en 
spa-aanbod beschikken om u tegen te zeggen.

“ Frans-Polynesië is bij ons  
goed voor 100 pax per jaar.”

Bora Bora, French Polynesia
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ONTHAASTEN INBEGREPEN
Watervilla’s tref je op minstens zeven 
verschillende eilanden aan. Grote hotelketens, 
die al jaren her en der op de eilanden present 
zijn, hebben die dingen meestal in hun port-
folio. Deze oogstrelende bungalows zijn vooral 
populair bij pas gehuwde koppeltjes en huwe-
lijksjubilea, maar spreken al evenzeer andere 
romantische zielen aan die wat graag afzakken 
naar de meest idyllische en eco-vriendelijkste 
resorts ter wereld. Onthaasten is hier bij 
manier van spreken in de prijs begrepen! Het 
rustige levensritme en de tijdloze charme van 
de eilanden in het hartje van de Stille Oceaan 
dringen op die manier tot diep in het vakantie-
geheugen door en leggen beslag op niet meer 
weg te denken herinneringsmomenten.

LEVENDIGE CULTUUR
Op de Eilanden van Tahiti word je ook  
regelmatig deelgenoot van een levendige 
cultuur waaruit vlug duidelijk wordt dat  
de bevolking in harmonie leeft met een 
bevoorrecht milieu, waar pure luxe voor 
de reiziger een dagelijkse welgekomen 
compagnon is. Met andere woorden: het 
paradijs wacht inderdaad op je!

Yves Slabbinck

  FRANS-POLYNESIË PRAKTISCH
Vliegtuig: Air France of Air Tahiti Nui vanuit Parijs Charles de Gaulle. 
Tijdsduur: 12u. naar LA en dan nog 8u. naar Papeete.  
Tussen de eilanden vlieg je met Air Tahiti.
Reisformaliteiten: internationaal paspoort (geldig 6 maanden na retour)  
en een ESTA formulier aangezien je via Los Angeles vliegt.
Tijdsverschil: 12u. vroeger in de zomer en 11u. in de winter.
Klimaat: varieert van subtropisch tot tropisch.  
Van maart tot november warm en koeler van april tot oktober. 
Beste reistijd: mei t/m oktober.
Inentingen: geen inentingen vereist.
Valuta: de Pacific Franc (1 euro is ongeveer 120 XPF).
Taal: Frans en Tahitiaans.
Tip van Lieven: wie het moeilijk heeft met de lange vlucht kan  
de reis in LA onderbreken voor een verkwikkende citytrip.
Keuze van Lieven: de mooiste mix van alle eilanden vind je op Moorea.

TRAVELWORLD
Medewerkers: 10 in totaal, waarvan 2 in het reisbureau Global Travel.
Omzet 2016: 13 miljoen euro
Prognose 2017: status quo tot kleine groei.
Boekpatroon: enkel boekbaar via de reisagent.
Brochures: 3 (Verre Reizen, Malta en ABC-landen).
Nieuw in 2018: uitbreiding op Azië met Bhutan en Myanmar  
en waarschijnlijk India en Nepal.
Meer info: www.travelworld.be (grondig vernieuwde website).
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Paul Gauguin Cruises





van  
Duinbergen 
tot twee  
Michelin- 
sterren

Yves Mattagne | chef van Sea Grill, Brussel

Yves 
Mattagne
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Onvermoeibaar, inventief, vernieuwend 
en supergetalenteerd zijn adjectieven die 
rimpelloos aansluiten bij de manier waarop 
de getalenteerde chef Yves Mattagne 
van het Brusselse tweesterrenrestaurant 
Sea Grill, zich a.h.w. dag en nacht inzet 
om onze gastronomie vleugels te geven. 
Vleugels is hier wel een zeer passende 
term want Yves heeft in zijn indrukwek-
kende loopbaan onze gastronomie  
uitgedragen naar alle uithoeken van de 
wereld en vandaar enorm veel gereisd en 
derhalve zeer veel gevlogen.

“Weinigen weten dat voor mij alles begonnen
is in Duinbergen”, vertelt Yves Mattagne (54). 
“Mijn moeder, die afkomstig was uit Puurs, 
runde daar in de badstad in de jaren zeventig 
het hotel-familiepension ‘Les Pingouins’. Ik 
was acht jaar toen ik zowel in de zaal als in de 
keuken een handje toestak. Keuken en koken 
heeft mij daarna nooit meer losgelaten. Let 
wel, ik heb nooit aan een hotel- of koksschool 
gestudeerd, ik ben m.a.w. een volbloed 
autodidact en ik ben daar fier op.”

VAN HILTON NAAR SAS
“In het begin van mijn professionele loopbaan 
heb ik o.a. een kleine tien jaar voor Hilton - en 
dit onder de vleugels van de iconische Franse 
driesterrenchef  Jacques Le Divellec - gewerkt, 
zowel in Brussel, Gatwick als Sydney . In 1989 
vroeg Kurt Ritter me of ik het zag zitten om 
een restaurant in het toenmalige SAS hotel 
te Brussel - het tweede hotel na Koeweit City 
buiten Scandinavië - op te zetten. Na een jaar 
voorbereidend werk zwaaiden in 1990  de 
deuren van Sea Grill open. De kwaliteiten van 
mijn keuken vielen blijkbaar in goede aarde 

bij Michelin, want één jaar later kreeg ik mijn 
eerste ster, zeven jaar later gevolgd door mijn 
tweede. In 2010 heb ik dan, samen met twee 
vennoten, het restaurant voor eigen rekening 
overgenomen.”

BARBECUE IN DE WOESTIJN
“In de jaren die volgden heb ik zeer veel 
gereisd omdat ik een beetje overal in de 
wereld in de weer was bij openingen en 
gastronomische festivals voor SAS-hotels 
die later Groep SAS Radisson werd en nu 
Radisson Blu, onderdeel van de Chinees-
Amerikaanse hotelgroep Rezidor HNA.  
Zo was ik o.m. aan de slag in Saoedi-Arabië, 
waar ik  door de toenmalige sheikh met 
veel egards in zijn indrukwekkend paleis 
werd ontvangen vooraleer we met een hele 
meute genodigden de woestijn introkken 
voor een succulente barbecue in een immens 
tentenkamp. Voorts was ik aan de slag 
in Kaapstad, Singapore, Dubai, Bangkok, 
Seychellen en in zowat alle Europese landen 
en vanzelfsprekend regelmatig in Scandinavië, 
de bakermat van de SAS-hotelketen.”
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VOORDELIGE VLIEGTUIGTICKETS
“Toen ik in de Britse hoofdstad voor Hilton 
werkte leerde ik daar mijn toekomstige echt-
genote Bena - afkomstig uit het Caraïbische 
Santa Lucia - kennen. Zij was airhostess, eerst 
bij British Caledonian dat later opging in British 
Airways. We werkten beiden twee weken aan 
een stuk en dan gingen we steevast één week 
op reis, uiteraard met de zo goed als gratis 
vliegtuigtickets van mijn vrouw, waar we overi-
gens vandaag nog altijd recht op hebben 
omdat dit volgens de vroegere contracten voor 
heel het leven geldig is en mijn twee zonen 
kunnen er tot hun 24 jaar eveneens gebruik 
van maken. Met mijn vrouw ben ik in heel veel 
landen geweest en omdat zij door haar beroep 
- waarbij ze dikwijls drie dagen ter plaatse was 
tussen twee vluchten  - veel bestemmingen 
al kende, hebben we fantastische avonturen 
beleefd. Het ongekende Thailand per motor, 
of  te paard door Cuba trekken, met een cata-
maran de Caraïben verkennen, enz. Op mijn 
verlanglijstje staan nog Zuid-Amerika in het 
algemeen en Peru in het bijzonder. Verder 
Japan en Vietnam en ik wil ooit nog eens naar 
Australië en Nieuw-Zeeland.”

MOJITO’S IN CUBA
“Professioneel heb ik zelfs in Cuba gekookt, 
al was het daar wel een krachttoer om aan 
valabele ingrediënten te komen. Langoesten 
waren niet echt een probleem, maar de 
meeste andere zaken wel. Dat waren toch wel 
heroïsche momenten en ik herinner me nog 
dat we in La Bodeguita del Medio - één van 
de legendarische cafés waar Hemingway  af 
en toe stoer kwam doen - mojito’s in serie 
bestelden en ook uitdronken…” 

RYANAIR
“Omdat ik meestal voor mijn job gevlogen heb, 
hoefde ik me meestal niet om de reisformali-
teiten te bekommeren en voor onze privéreizen 
is het steevast mijn echtgenote die zich daar-
voor inzet. Af en toe gaan we enkele dagen 
naar Formentera, waar ik een vakantiehuis heb 
en voor de tickets durf ik dan wel eens een 
reiskantoor aanspreken. 

" De lage prijzen hebben het reizen 
voor velen haalbaar gemaakt…"
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Daar wil ik mijn inspiratie opdoen, zowel 
degustatief als visueel en dat probeer ik dan 
dagelijks op het bord in mijn restaurant te 
brengen. Ik hoop dat nog zo lang mogelijk te 
kunnen doen. Al dat reizen zorgt sowieso voor 
een boost van creativiteit en mensen die mij 
kennen weten dat zich dit vertaalt in steeds 
nieuwe en meestal spitsvondige en originele 
gerechten.

VISOGEN
“Ik kan niet ontkennen dat ik af en toe 
voor een verrassing sta. Zo werd ik 
ooit door de grote baas van het Thaise 
voedselconglomeraat CPF bij hem thuis 
uitgenodigd om te dineren. Op tafel kwamen 
enorme meelwormen, wansmakelijke 
eendenpoten en ongelofelijk triestig kijkende 
visogen. Als er toen een hond onder tafel had 
gezeten, dan had dat dier een fantastische 
verjaardag gehad, stel dat hij die Thaise 
‘delicatessen’ lustte…”

Yves Slabbinck

We vliegen meestal uit Charleroi met Ryanair. 
Deze lagekostenluchtvaartmaatschappij is 
de jongste tijd op een onfrisse manier in de 
actualiteit gekomen. En meer dan 110.000 
passagiers in de kou laten staan kan niet, maar 
ik wil toch even benadrukken dat het dankzij 
Ryanair is dat honderdduizenden mensen op 
reis zijn kunnen gaan. De lage prijzen hebben 
het reizen voor velen haalbaar gemaakt…”

TERROIR
“Of ik het nog zou herdoen mocht dit kunnen? 
Zeer zeker, mijn leven is mijn werk en mijn 
werk is mijn leven. Ik zou echter wel wat meer 
tijd vrijmaken voor mijn familie en vrienden. 
Maar het is  wel zo dat als je echt topniveau 
wilt halen, je daar een aantal opofferingen voor 
veil moet hebben. Ik wil constant zien, beleven 
en ontdekken als het over eten gaat.  
Ik ga noch in het binnenland, noch in het 
buitenland eten in sterrenrestaurants.  
Wat mij interesseert is de ‘terroir’, de typische 
zaken van de landen en de streken waar ik 
kom en op avontuur ga. 

" Reizen zorgt sowieso  
voor een boost van creativiteit."
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Marketing 
draait meer dan ooit 
om vertrouwen

Axel De Corte

KoomBana Bay

Toerisme marketing & 

communicatie 

Als je mensen vraagt wat het komende  
jaar de belangrijkste trends worden, 
neigen ze altijd sterk naar futuristische, 
technologische verschijnsels. We denken 
daarbij al te vaak dat het aankoopproces 
een rationeel proces is.  
Maar niets is minder waar, onbewuste 
irrationele drijfveren zijn vaak veel  
bepalender. Vertrouwen genieten van 
je klanten bijvoorbeeld. Daar draait 
marketing eigenlijk altijd al om.

Meer nog, de focus van die nieuwe 
technologieën op meetbaarheid en 
automatisatie gaat dikwijls ten koste van dat 
vertrouwen. Te vaak staart men zich blind op 
cijfers en salesfunnels. En met de fameuze 'big 
data', hebben al meerdere grote merken hun 
conversieratio en opgebouwde vertrouwen net 
ondermijnd in plaats van verbeterd.

Volgens Facebook ben ik een  
introverte vrouw van 29
Als je trouwens eens wil ontdekken wat 
Facebook over je denkt te weten: doe even de 
test op applymagicsauce.com, gemaakt door 
het Psychometric Centre van de Universiteit 
van Cambridge. Persoonlijk gebruik ik mijn 
eigen Facebook-profiel eigenlijk niet privé, ik 
beheer er vooral pagina's van klanten mee. 
Ik geef dan ook maar een minimum aan 
persoonlijke data prijs.

Op basis van mijn posts, likes … blijk ik een 
introvert vrouwelijk profiel te hebben en schat 
Facebook mij 29 jaar oud. In werkelijkheid ben 
ik een extroverte man van 42 jaar.  
Ik voel me dan ook niet aangesproken door 
gesponsorde posts met producten bedoeld 
voor jonge dames.  
De algoritmes die je profiel inschatten kunnen 
natuurlijk maar analyseren wat je prijsgeeft.  
En dan heb ik het nog niet over de 
gezinscomputer thuis gehad. Dan krijg je pas 
helemaal een bijzonder profiel.

 

Geef klanten -terug- meer persoonlijke 
aandacht
Hoe big de data ook mogen zijn, er zijn best 
nog wel wat stevige obstakels waar jij als 
persoonlijk reisadviseur makkelijk over heen 
springt. Vader, moeder, kinderen en hún 
kinderen … Jij kent je klanten persoonlijk.

Investeer daarom -terug- tijd in die relatie. 
Of blijf dat zeker verder doen. Investeren 
in persoonlijk contact is ontegensprekelijk 
de krachtigste manier om vertrouwen op te 
bouwen. Vergeet daarbij zeker je bestaande 
klanten niet! Integendeel: geef hen zo mogelijk 
nog meer persoonlijke aandacht.

Als je een stap extra zet voor klanten, dan 
vertellen ze dit wellicht door aan anderen. 
Hetzij via mond-tot-mondreclame of via sociale 
media. Vertrouwen geven en krijgen: het zijn 
misschien wel je voornaamste troeven als 
lokale vertrouwenspersoon.

Bouw ook aan je digitale vertrouwensband
Zie de komst van de Europese 
privacywetgeving, de fameuze General Data 
Protection Regulation (GDPR), als een unieke 
kans om ook digitaal vertrouwen op te bouwen. 
In tegenstelling tot wat velen denken, mag 
je nog altijd veel data opvragen en daar ook 
allerlei dingen mee doen.

Maar als een bedrijf zich aan de nieuwe 
spelregels houdt en toestemming heeft 
gekregen, kan dat de appreciatie net 
versterken. Via de GDPR-spelregels krijg je 
dus eigenlijk een unieke kans om jouw klanten 
beter te leren kennen en nog meer op een 
persoonlijkere manier te benaderen.

TO DO: 
Welke opportuniteiten biedt het nieuw 
jaar jou om je (top)klanten wat extra 
persoonlijke aandacht te schenken?
Heb je hun contactgegevens al  
GDPR-conform verworven zodat je hen  
in 2018 kan blijven mailen? C
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Info & reservering: www.nmbs-europe.com/agent - Rail Service Center @ 02 528 28 30
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Beste wensen 
voor 2018

 9 Gebruiksvriendelijke reserveringstool 
 9 Digital Homeprint & Mobile tickets voor Thalys, TGV®, Eurostar, ICE en de klassieke internationale treinen naar 
Lille, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland

 9 Digital Homeprint tickets voor Trenitalia 
 9 Optie “Elk Belgisch Station” boekbaar
 9 Contact Center waar uw klant 7 dagen op 7 terecht kan voor naverkoop
 9 Combinatie van verschillende treinen in 1 reservatie 
 9 Voordelige reisagententarieven 

NMBS Europe, uw partner voor internationale treinreserveringen
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De  
Droomverkopers

 

Deel XLIV



Deel I tot XLIII van deze geschiedenis  
van de reiswereld zijn verschenen in  
een aantal vorige nummers (vanaf 184). 
Een aangevulde versie (tot 1998) staat op 
de website van de VVR. De teksten zijn 
geen standpunt van de VVR maar  
een benadering door de auteur.

1999, 21 september, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende 
 vergunningen toe: 

(5885) Castles Travel International n.v., 
Antwerpen, werd opgericht op 3 september 1999 
door Joseph Huts (°1945) en de n.v. Optimum 
Belgium (een vennootschap gecontroleerd door 
de familie Lowy-Rivel van Reizen Weinberg). Men 
had het handelsfonds van (1811) Castles Travel 
Center bvba overgenomen. Huts werd belast met 
het dagelijks bestuur maar werd in april 2003 
opgevolgd door christel Huygheberghs (°1964). In 
oktober 2007 werden de aandelen overgedragen 
aan de familie Frey die echter op 10 september 
2009 de boeken neerlegde.

(5893) *Clockwise Travel bvba, Londerzeel, 
werd gesticht op 19 juni 1999 door Ronald 
Klok (°Neerpelt 1956) en zijn echtgenote Gerda 
Verhulst (°Londerzeel 1958) die Kris Van den 
Brande (°1973, bachelor toerisme, ex Duerinckx 
Reizen 1995-1999) belastten met het dagelijks 
bestuur. Men sloot aan bij de Uniglobe groep 
en in september 2000 werd Luc Van Reeth 
aandeelhouder en bestuurder en in oktober 2001 
nam hij alle aandelen over. De vennootschap werd in 
december gefuseerd met B&L Travel.

(5887) *ELS International Language Consultancy 
cvba, Gent, werd gesticht op 16 maart 1999 door 
de leraar Maurice Beke (°Gent 1944), Christa 
Labes (lector, °Gent 1949) en Karen Beke (°Gent 
1978). Beke was sedert 1969 actief bij de vzw 
Belgische Jeugdkaravanen. ELS is gespecialsieerd 
in taalreizen. Sedert 2004 is Thomas Beke (°Gent 
1981) aangesteld tot bestuurder.

(5883) *Ross Tours bvba, Zomergem, werd gesticht 
op 9 augustus 1999 door Jean Marcel Ross (Kayl 
1949-2015) en Rita Van Moer (°Assenede 1946) 
die Ellen Fouquet (bachelor toerisme, °1973, ex 
Hansa Reizen-Escape 1995-1999) belastten met 
het dagelijks bestuur. Zij werd in maart 2007 opge-
volgd door Cindy Arens (°1974, ex Reizen Meyvaert 
1995-2003). In 2013 werd de vennootschap 
opgeslorpt door (2213) Ross Travel.
(5881) *Travel Center n.v., Kapellen, werd gesticht 

op 2 juli 1999 door Gert Verdijck (bachelor 
toerisme, °1973, ex Reizen Duerinckx 1995-1999) 
en Jeannine Thyssen. In augustus 2005 werd Ann 
Spoelders benoemd tot bijkomend bestuurder. 
Op 31 december 2008 werd het handelsfonds 
overgedragen aan (6275) Cindy Travel en in 
september 2012 werd de vereffening van de 
vennootschap afgesloten.

1999, oktober, UFTAA
De Canadees Michael Hannah wordt voorzitter 
van UFTAA. Hij blijft het tot 2002 en is één van de 
zwakste voorzitters.

1999, oktober, Commission cuts
De VVR dagvaart een aantal luchtvaartmaatschap-
pijen wegens de eenzijdige vermindering van de 
commissie. Het besluit van deze dagvaarding luidde 
als volgt:

Te horen vaststellen voor recht dat gedaagden 
een inbreuk plegen op art. 93 WHPC, art. 15 van 
de wet van 13.04.1995, alsmede art. 85 E.G. - 
Verdrag en art. 3 van de Wet van 05.08.1991. 
Dienvolgens gedaagden verbod op te leggen om 
de commissieverlaging toe te passen (van 9% tot 
7%) op straffe van de verbeurte van een dwangsom 
van 100.000 BEF) per dag en per reisbureau 
voor hetwelk die commissieverlaging zou worden 
toegepast in weerwil van het beschikkend gedeelte 
van het vonnis.
De IATA-afspraak tot commissieverlaging als nietig  
te beschouwen wegens strijdigheid met art. 85  
E.G.-Verdrag en art. 3 Wet 05.08.1991.

De eis van de VVR werd twee jaar later afgewezen 
waarna onze raadslieden ons adviseerden om de 
actie stop te zetten.

1999, oktober, Liberty Channel
De “toerisme-zender” Liberty Channel komt op de 
Belgische kabel. Dit is een Europese primeur.

1999, 4 oktober, Sunair-Jetair
Dirk Van Holsbeke (°1957, lic. LO) verwisselt Sunair 
voor Jetair waar hij in 2015 CEO van TUI België 
wordt.

1999, 4 oktober, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende  
vergunningen toe: 

(2371) *AD & D Travel bvba, Deurne, werd op  
3 september 1999 gesticht door Karen Nuyens 
(°1959, ex Fiesta Reizen 1979-1981, 1983-1984, 
Sunsnacks 1988-1991, Info Reizen 1994- R
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1995, Timan 1995-1996, Orion 1998-1999). In 
september 1999 werd Mohem Shahali benoemd 
tot bestuurder. In september 2008 werden de 
reisbureau-activiteiten onder druk van een mogelijke 
intrekkking van de vergunning gestopt en in februari 
2012 ging de vennootschap in vereffening.

(2373) *Amigo bvba, Merksplas, (2005: Rijkevorsel) 
werd op 2 september 1999 gesticht door Renaat 
en Katrien Borrey (°1974, ex Delta Reizen 1995-
1997, Paradiso 1995-1997) en Veerle Eulaers.

(5889) *Barron & De Keyzer Travel Belgium n.v., 
Antwerpen, werd gesticht op 21 april 1999 door 
de Nieuwzeelander Lindsay D. Barron (°1948) en 
zijn Nederlandse BV Barron & De Keyzer. Nadat 
de beroepsbekwaamheid van Barron door het 
Technisch Comité werd afgewezen werd Frederic 
Fraeys de Veulbeke (°1946, ex Atlantic Pacific Travel 
1993-1995, ex Wings en Wheels 1996-1999) 
belast met het dagelijks bestuur. In 2002 werd hij 
opgevolgd door Greta Bal (°1967, ex Nouvelles 
Frontières Antwerpen 1992-1997, ex Divantoura 
1997-1998) die reeds vanaf 2002 actief was bij 
Barron & De Keyzer. Na aanvankelijk succes werd 
de vennootschap op 21 juni 2005 failliet verklaard. 
Lindsay Barron keerde terug naar zijn thuisland 
maar heeft sedert 2016 een touroperator in Santa 
Barbara Californië.

(2375, 6095) *Copco Travel bvba, Ekeren, werd 
op 10 juli 1990 opgericht onder de naam Coppens 
Electro maar op 23 oktober 1998 omgevormd 
tot een reisbureau-vennootschap. De eerste 
eigenaar, Robert Coppens, belastte Roland van 
der Veken (°1955, ex Sun Snow) met het dagelijks 
bestuur maar het duurde tot oktober 1999 eer het 
Technisch Comité de vergunning toekende op basis 
van de beroepskennis van Marie José Geeraerts 
(°1949, ex De Zwerver). Toen nam Yves Coppens 

(°Lier 1971) de algemene leiding over. In 2003 
werd de B-vergunning omgezet in een A.

(5895) *Corthouts & Corthouts Tailor Made Travel 
bvba, Genk, werd gesticht op 29 juni 1999 door 
Jules Corthouts (bachelor toerisme, °Heusden 
1954, ex VTB 1976-1982, ex Ultra Montes 1991-
1992, ex Solmar 1992-1996, ex All Round Travel 
1997-1999) en Stefaan Corthouts (°Mortsel 1969, 
bij de vennootschap betrokken tot 2001). 

(5063) *Demol Reizen bvba, Torhout, werd 
opgericht op 22 oktober 1975 onder de naam 
Vetrifeed door de familie Van Halst uit Zedelgem. 
In 1999 werd het doel en de naam gewijzigd door 
Filip Van Halst (°Brugge 1966) die al in 1991 het 
handelsfonds van een gelijknamige vennootschap, 
eigendom van Greet Demol (°1950), had 
overgenomen.

(5897) *Demtra Reizen bvba, Izegem, werd 
opgericht op 2 september 1999 door Luc 
Demuynck (°Izegem 1942) en zijn echtgenote 
Christiana De Corte (°Sleidinge 1945) en hun zoon 
Pieter (bachelor toerisme, °Gent 1972) die tevens 
het dagelijks bestuur waarnam. Het betreft hier een 
dochtermaatschappij van Penta Reizen.

(5899) Geert *De Vos-Reizen Dromen, Jabbeke. 
Geert De Vos (°1962, ex Marmara 1992-1994) 
startte zijn éénmanszaak op 25 oktober 1994 
als zelfstandig medewerker van Sercu Reizen en 
exploiteerde in die hoedadigheid een bijkantoor. In 
1999 vroeg en verkreeg hij zijn eigen vergunning. 
Hij is vooral actief als zeer deskundige organisater 
van begeleide lange-afstands groepsreizen.

(5891) *Uniglobe Premier Travel bvba, Haaltert, 
werd gesticht op 9 juli 1999 door Gerrit Spanhaak 
en Tessa Finch die Ann Jacques (°1959, ex 
Duerinckx Reizen 1996-1999, ex Full Service Travel 
1999) belastten met het dagelijks bestuur. De 
vennootschap ging al op 2 september 2002 failliet.

1999, 15 oktober, Verkoop op afstand
Ingevolge een Europese Richtlijn van 20 mei 
1997 wordt de reglementering op de verkoop of 
afstand ingevoerd. De reissector geniet van een 
uitzondering.

1999, 21 oktober, RVB VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:
(2371) AD & D Travel, Deurne - (2373) Amigo, 
Merksplas (5889) Barron & De Keyzer Travel, 
Antwerpen - (5885) Castles Travel International, 
Antwerpen - (5893) Clockwise Travel, Londerzeel 



V.U. K. Stuyts Lic 1615

INDEPENDENT TR AVEL DESIGNER SINCE 1958

the five star hotel collection

CHICG
O

glamorous resorts

1  A P R I L  2 0 1 7  -  3 1  M A A R T  2 0 1 8

GO CHIC resort-17-18.indd   2 3/10/16   11:57

LONDEN

1 NOVEMBER 2017 - 31 MA ART 2018

Londen winter 17-18.indd   1 24/05/17   14:49

DUBAI · ABU DHABI

1 OK TOBER 2017 - 30 SEPTEMBER 2018

Emiraten.indd   1 10/05/17   13:53

CITYTRIPS

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018

Citytrips 2018.indd   1 24/05/17   14:45

PARIJS

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
JA ARBROCHURE

Parijs 2017-18.indd   1 24/05/17   14:56

THAILANDCHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

Thailand.indd   1 10/05/17   13:51

VIETNAMCHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

C A M B O D J A  -  L A O S

Vietnam.indd   1 8/05/17   13:27

SRI LANKACHARMING

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

M A L E D I V E N  -  I N D I A

Sri Lanka.indd   1 9/05/17   10:20

BALICHARMING
J A V A  -  LO M B O K  -  S U L A W E S I

1 NOVEMBER 2017 - 31 OK TOBER 2018
HOTELS EN RONDREIZEN

Bali.indd   1 8/05/17   15:14

CHARMING ESPAÑA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

B A L E A R E N  -  C A N A R I S C H E  E I L A N D E N

SPANJE_18-19.indd   1 5/10/17   08:36

CHARMING PORTUGAL

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

A Z O R E N  -  M A D E I R A

PORTUGAL_18-19ok.indd   1 4/10/17   16:49

CHARMING FRANCE

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

CO R S I C A

FRANCE_18-19.indd   1 4/10/17   16:45

CHARMING ITALIA

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019
HOTELS EN RONDREIZEN

SA R D I N I Ë  -  S I C I L I Ë

ITALIA_18-19.indd   1 5/10/17   08:37

NEW YORK
W A S H I N G T O N

HOTELS EN RONDREIZEN
USA A L A C ARTE

1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019

newyork-18-19.indd   1 5/10/17   10:45

CHARMING

HOTELS EN ARR ANGEMENTEN
1 APRIL 2018 - 31 MA ART 2019

BENELUX DUITSLAND

BENELUX 18-19.indd   1 5/10/17   08:39



26

- (2375, 6095) Copco Travel, Ekeren - (5895) 
Corthouts & Corthouts, Genk - (5897) Demtra 
Reizen, Izegem (2313, 5945) Global Travel, 
Oostende - (2369, 5947) Lindbergh Travel, 
Grimbergen - (5891) Premier Travel, Haaltert - 
(5883) Ross Tours, Zomergem - (5869) Toerisme 
Provincie Antwerpen, Turnhout - (5881) Travel 
Center, Kapellen - (5875) Travel Partners, Zonhoven.

1999, 19 november, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende  
vergunningen toe: 

(5901) *Apco (2002: Explore 360°) bvba, 
Knokke, werd opgericht op 6 mei 1986 door 
de internationaal bekende portretfotograaf (Al)
Fred Coudenys (°Veldegem 1937). Vermoedelijk 
reeds vanaf 1995 werden door Bart (°Kortrijk 
1962) en Paul (°Kortrijk 1966) Coudenys (zonen 
van Fred) illegaal (paarden)reizen georganiseerd 
onder het merk Hippo-Trek. In november 1999 
werd een reisbureauvergunning aangevraagd met 
Tom Landmeters (ex Lanco) als (fictief) dagelijks 
bestuurder. Toen die niet werd aanvaard kwam 
Myriam Strobbe (°Brugge 1945, ex Wittesale 
1982-1992) op de proppen die op haar beurt in 
december 1999 werd afgevoerd.

Tijdens de tien jaar dat Apco/Explore actief 
was werden zij, ook door de VVR, opgevoerd als 
een voorbeeld van een niche-touroperator. De 
charismatische figuur van de peetvader, Fred, 
speelde daarbij een belangrijke rol. De werkelijkheid, 
die slechts naar boven kwam na het faillissement 
op 15 oktober 2009, zag er echter heel anders 
uit. Paul en Bart Coudenys waren, zowel privé als 
bedrijfsmatig, gewetenloze oplichters die deskundig 
werden afgeschermd door hun vader. 

Zowel de VVR als een aantal zelfstandige 
medewerkers leden hierdoor grote schade. Vader en 
zonen Coudenys werden hiervoor, door toedoen van 
de curator, trouwens veroordeeld. Paul Coudenys 
woont sedert 2009 in Brazilië en organiseert er nog 
altijd paardenreizen. Bart Coudenys is fotograaf, 
doet zich voor als marketing specialist en is 
betrokken bij een bed & breakfast in Knokke.

(5905) *Business Pass bvba, Haaltert, werd 
gesticht op 20 juli 1999 door Eric Moris (°1962) 
die Marc Baeck (°1955, bachelor toerisme, ex 
Huybrechts 1978-1981, ex Durot 1981-1986, ex 
Ecu Travel) aanvankelijk belastte met het dagelijks 
bestuur maar hem kort daartoe verving door Robert 
Populaire die op zijn beurt in 2002 werd opgevolgd 
door Pascale Wijnandt (°1958, lic. rechten). In 2007 
nam Moris zelf het bestuur waar.

(2379) C-Travel bvba, Halle, werd gesticht op 
30 december 1975 als Unic Loochristie en werd 
ooit overgenomen door de Colruyt groep die er 
in januari 1999 een reisbureau van maakte. Elza 
Van der Eyken (°1942, ex Railtour, ex Melia, ex 
Avac, ex Swiss Travel, ex Archeon) werd belast met 
het dagelijks bestuur. Zij werd in 2001 vervangen 
door Yves Roggemans (°1964, ex Leyssens Reizen 
1989-1997). Het technisch comité adviseerde 
negatief maar de vergunning werd, onder politieke 
druk, toch verleend. Het warenhuis-reisbureau-
project flopte, zoals de meeste gelijksoortige 
initiatieven en de reisbureau-activiteiten werden 
in 2003 stopgezet. De vennootschap ging in 
vereffening op 13 maart 2006.

(5907) GEA bvba, Scherpenheuvel, werd gesticht 
op 6 september 1999 door Anita (°1964) en 
Kathleen (°1972) Van Winckel. Men is actief onder 
het merk “het Vakantiehuis”.

(2377, 5953) *Kales Airlines Services BV, 
Zaventem (2014: Steenokkerzeel), is de Belgische 
vestiging van een Nederlandse BV, gesticht in juli 
1996 en geleid door de heer P. J. Kales, die Martine 
Verschooren (°1964, bachelor toerisme) belastte met 
het dagelijks bestuur. Men is vooral actief als verte-
genwoordiger (GSA) voor luchtvaartmaatschappijen.

(3027) Marcel Cars bvba, Dessel, werd gesticht op 
18 maart 1977 door Marcel Meeuws (°1929) die 
als dagelijks bestuurder in november 1999 werd 
opgevolgd door zijn zoon Walter. Een andere zoon 
Ferdinand, was eveneens actief in het bedrijf. Het 
gaat hier om een autocarbedrijf dat reeds vanaf 
1949 bestond als afdeling van de garage van Nand 
Meeuws en later de éénmanszaak van zijn zoon 
Marcel werd.
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(5909) *Het Reisplan, Keerbergen, werd 
door Oscar Van den Eynde (°Tremelo 1940), 
ook eigenaar van Damiaan Reizen, opgericht 
als éénmanszaak maar op 18 januari 2000 
omgevormd tot bvba. Op 19 december 2002 
werden Kathleen Van den Eynde en haar 
echtergenoot Yves Van Malder (°1967) aangesteld 
tot mede-zaakvoerders. Zij voeren sedertdien de 
leiding van dit dynamisch kantoor.

(5913) Retour-Amazing Travel bvba, Hoogstraten, 
werd gesticht op 3 november 1999 door de Zwitser 
Reto Kindimann (°1970) die voorheen actief was 
bij verschillende Zwitserse reisbureaus en ook 
bij Cruise World International in Hoogstraten. De 
vennootschap werd al op 14 december 2001 in 
vereffening gesteld.

(5911) *Sophie Travel, Stabroek, was sedert 1 
januari 1994 de éénmanszaak van Sophie Plompen 
(°1974) die eerst een zelfstandig bijkantoor van 
Van Hoof Reizen uitbatte en in 1999 haar eigen 
vergunning verkreeg. In juni 2013 beëindigde zij 
haar reisbureau-activiteiten.

(3405) Autocars Van Aerschot bvba (1999: n.v.) 
Scherpenheuvel, werd opgericht op 1 januari 1978 
en verkreeg op een voor ons onbekende datum een 
C vergunning. In onze archieven dook het bedrijf 
op toen Sonia Van Aerschot (°1948) Johannes 
Van Aerschot (+2014) verving in het dagelijks 
bestuur. In september 2011 werd de C-vergunning 
ingeleverd, sedertdien zou men zich beperken tot 
personenvervoer.

Toerisme Vlaanderen meldt dat volgende 
reisbureaus hun activiteiten hebben stopgezet: 
(1455) Europabus, Vilvoorde - (1603) Europareizen 
Meersschaut, Zottegem - (1521) Humjos, Brussel

(3155) Hoornaert n.v., Rolleghem, werd gesticht op 
1 januari 1968 als pvba onder de naam Hoornaert 
Nortbert en Zoon en omgevormd tot Hoornaert n.v. 
in april 1993. Réné en Ann Hoornaert verkochten 
het bedrijf in 1999 aan de Keolis groep. Later 
heette de vennootschap nog Eurobus Airport (2004) 
en Eurobussing Vlaanderen (2008). In juni 2016 
werd gefuseerd met Eurobussing Brussel.

(5375) Kempo Reizen, Ekeren - (3151) Autocars 
Kiesecons, Aarschot - (5019) Skipy Tours-
Verbeeck, Lint

1999, december, Prijs Jan van Eeckhout
De twaalfde Prijs Jan van Eeckhout voor het beste 
toerisme proef-schrift wordt niet toegekend bij 
gebrek aan valabele proefschriften.

1999, december, Touring Club
Deze, eens zo prestigieuze, Franstalige 
reisbemiddelaar en reisorganisator wordt opgeslorpt 
door Ticket BBL Travel.

1999, 14 december, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende  
vergunningen toe: 

(5915) AIMS International Belgium bvba, Diegem, 
werd gesticht op 20 juli 1999 door de Oostenrijker 
Raineir Kostka (°Graz 1947) die vooral actief was in 
de hotelsector. Nadat zijn reisbureau-beroepskennis 
was afgewezen belastte hij Gerda Vandevelde 
(°Leuven 1958, bachelor toerisme, ex Austrian 
Airlines, ex Kuyl Travel) met het dagelijks bestuur. 
Op 31 december 2002 werden de reisbureau 
activiteiten stopgezet. De vennootschap bestaat nog 
steeds maar sedert 2015 onder de naam Air Global 
Executive Search, maar het is niet duidelijk met 
welke activiteit.

(1961) Reizen Vandenaweele bvba, Hooglede, 
werd opgericht op 27 augustus 1999 en was een 
afsplitsing van de bvba Gebroeders Vandenaweele, 
wiens reisbureauvergunning werd overgenomen. 
Eigenaars/bestuurders waren Huibrecht (°1935) en 
Kristien Vandenaweele. Op 29 augusuts 2001 werd 
al het faillissement uitgepsroken.

(5917) V-K Beheer-Reisburo Vanderstreaten 
& Kimpen n.v., Kortessem, werd opgericht 
in januari 1989. Bij de vergunningsaanvraag 
waren Daniel Vanderstraeten (°1952, zie ook 
Prima Tours, november 1986). Edwin Loesbergh 
en Kitty Vanderstraeten bestuurders. Daniel 
Vanderstraeten en Marie Paule Kimpen (°1949) 
werden belast met het dagelijks bestuur. In januari 
2006 werd de reisbureauvergunning ingeleverd 
en enkele tijd later trad Johan Oosterbosch aan 
als bestuurder. De vennootschap is nog actief als 
vastgoedmaatschappij.
Toerisme vlaanderen deelt mee dat volgende 
reisbureau-vergunningen zijn ingeleverd: 
(2035) Flying Toerisme, Ieper - (5755) Pego 
Travel, Scherpenheuvel en dat (1461) Camino, 
Neeroeteren, werd ingetrokken.

1999, 23 december, VVR
De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: 
(5901) Apco/Explore, Knokke - (5905) 
Business Pass, Haaltert - (1865) Reizen De Mus, 
Ham-Kwaadmechelen - (5887) ELS International, 
Gent - (5909) Het Reisplan, Keerbergen - (5913) 
Retour, Hoogstraten - (5911) Sophie Travel, 
Stabroek.

Antoon Van Eeckhout
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Geschillencommissie reizen

VREEMDE VERDEDIGING, GOED RESULTAAT

Uit het dossier kan worden afgeleid dat E via 
tweede V (RB) een pakketreis hebben geboekt 
naar Varna van 26 juli tot 2 augustus 2016, 
die georganiseerd werd door eerste V (RO). De 
prijs van de reis bedroeg 1.686,8 €.

E houden voor dat de reis niet verlopen is 
volgens hun verwachtingen. Hun klachten 
kunnen als volgt worden samengevat: 
nachtlawaai en lawaai aan het zwembad - eten 
simpel en te eenzijdig - hotel geen vijf sterren 
waard - “massatoerisme” - geen (rustige) 
promenade voorhanden - hotel, inclusief de 
toiletten, onverzorgd - te veel kinderen - eten 
zoals in een eetzaal van een school - verkeerd 
ingelicht door de reisbemiddelaar - geen a la 
carte restaurant - bij aankomst ’s avonds laat 
anderhalf uur wachten op een allesbehalve 
smakelijk broodjesmaal - cocktails waren 
in selfservice stijl - slapen met oordoppen 
ingevolge discotheek onder hotel - all-in 
formule waardeloos - personeel onvriendelijk - 
gasten gingen met glazen in het zwembad.

E hebben ter plaatse een klacht ingediend, op 
2 augustus 2016, op de laatste dag van hun 
verblijf dus. Na afloop van hun reis hebben E 
een schriftelijke klacht ingediend bij tweede 
V (RB) die deze klacht heeft overgemaakt aan 
eerste V (RO). De RB heeft uiteindelijk, om 
commerciële redenen, een waardebon van 
75 € aangeboden om te gebruiken op een 
volgende reis. E hebben deze reischeque niet 
aanvaard. Zij vorderen een bedrag van 740 €.

Na kennisname van het dossier, komt het AC 
tot de conclusie dat er voor de aangehaalde 
klachten geen enkel objectief en verifieerbaar 
bewijs voorligt. De klacht ter plaatse is niet 
voldoende om het bewijs te leveren van de 
beweringen van E. De vordering van eisers ten 
aanzien van de RO dient bijgevolg afgewezen 
te worden.

Als uitgangspunt dient er op gewezen te 
worden dat tweede V is tussen gekomen 
als RB en enkel aansprakelijk gesteld kan 
worden voor tekortkomingen in de uitvoering 
van het contract tot reisbemiddeling. Zij is 
niet aansprakelijk voor de goede of slechte 
uitvoering van het contract tot reisorganisatie 
dat door haar bemiddeling gesloten werd. E 
bewijzen op geen enkele manier dat de RB 
tekort zou zijn geschoten aan de verplichtingen 
die zij in dit verband op zich heeft genomen. 
De vordering van eisers ten aanzien van 
tweede verweerster dient bijgevolg afgewezen 
te worden.

NOTA 
merkwaardig is het feit dat zowel de RO als 
de RB tot dezelfde reisgroep behoren maar 
dat enkel de RB zich kwam verdedigen.

REISBEMIDDELAAR OF 
REISORGANISATOR

E heeft bij V een groepsreis geboekt naar 
Indonesië van 25 maart tot 7 april 2016.  
De prijs van de reis, bedroeg 5.086 €.

Ingevolge de aanslagen op de luchthaven 
van Brussel op 22 maart 2016 was het 
vluchtverkeer ernstig verstoord. In dat kader 
heeft V op 24 maart 2016 aan E ter kennis 
gebracht dat hun heenvlucht was omgeboekt 
naar Frankfurt en een busmaatschappij zou 
zorgen voor vervoer. In Frankfurt is gebleken 
dat een deel van de groep niet kon vertrekken 
op het geplande moment en dat tien reizigers, 
waaronder E, pas de volgende dag zouden 
kunnen vertrekken. Voor de reizigers die 
ter plaatse moesten wachten werd een 
hotel geboekt. De transportkosten naar het 
betreffende hotel hebben de reizigers zelf 
moeten betalen. Tevens hebben E 48,7 
€ uitgegeven aan restaurantkosten. De 

AFKORTINGEN:  
E: eiser(s)
V: verweerder
RO: reisorganisator
RB: reisbemiddelaar 
AC: arbitraal college
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achtergebleven reizigers zijn de volgende 
dag kunnen afreizen en hebben de groep 
vervoegd. Verder zijn er geen klachten over de 
uitvoering van de reis.

Op 11 mei 2016 hebben E contact 
opgenomen met V met de vraag tot 
terugbetaling van de gemaakte kosten en om 
een compensatieregeling voor de gemiste 
dag. Op 15 februari 2017 heeft V afwijzend 
geantwoord op deze vraag. E hebben 
vervolgens hun zaak aanhangig gemaakt bij de 
Geschillencommissie Reizen.

E vorderen een vergoeding van 1.017,2 €  
te vermeerderen met een vergoeding voor de 
kosten die zij hadden gemaakt ten belope van 
176,8 €.

E kwalificeren V als reisorganisator.  
V vermeldt in haar brief van 2 april 2017  
aan de Geschillencommissie summier  
“wij zijn het reiskantoor, de tussenpersoon”. 

Allereerst heeft V in eigen naam een 
reisprogramma aan de man gebracht. In dit 
reisprogramma wordt niet verwezen naar 
een andere RO die de reis zou organiseren 
noch wordt hierin aangegeven dat V enkel als 
RB zou optreden. Het programma vermeldt 
daarentegen dat V exclusief samenwerkt met 
Qatar, de luchtvaartmaatschappij, wat een 
aanwijzing geeft tenminste de indruk geeft dat 
het V zelf is die de reis organiseert en in het 
kader van deze organisatie beroep doet op 
Qatar als luchtvaartmaatschappij.

Ten tweede ligt er geen enkel stuk 
voor waaruit zou blijken dat de reizigers 
voorafgaand aan het sluiten van de 
reisovereenkomst geïnformeerd werden over 
de rol of de tussenkomst van een eventuele 
andere RO.

Ten derde wordt er in de bestelbon weliswaar 

een andere RO aangegeven maar in de 
gegeven omstandigheden en zeker gelet 
op het ontbreken van enige informatie of 
vermelding in het reisprogramma of andere 
communicatie voorafgaand aan het sluiten van 
de reisovereenkomst, gelet op het ontbreken 
van het adres van de RO op de bestelbon en 
gelet op het ontbreken van de vermelding 
dat V enkel tussen zou komen als RB, kan 
de aangehaalde vermelding van de RO niet 
volstaan om V te kwalificeren als RB en niet 
als RO. Het AC is dan ook van mening dat 
V in onderhavige zaak als reisorganisator 
beschouwd moet worden ten aanzien van 
eisers, de reizigers, en er derhalve een contract 
tot reisorganisatie bestaat tussen de partijen.

Ingevolge de aanslagen op Brussel Nationale 
Luchthaven van 22 maart 2016 was het 
vliegverkeer zeer ernstig verstoord en kon de 
geplande afreis vanop deze luchthaven geen 
doorgang vinden. Er werd in deze moeilijke 
omstandigheden een alternatieve vlucht 
gevonden voor de groep reizigers, met vertrek 
van Frankfurt. E werden op 24 maart 2016 
op de hoogte gebracht van deze wijziging en 
hebben zich hier op geen enkele wijze tegen 
verzet. Zij hebben zich daarentegen aangemeld 
op de vertrekplaats voor de busreis naar de 
luchthaven van Frankfurt.

Het AC leidt uit dit gebrek aan enig protest of 
voorbehoud en het actief participeren in het 
aangeboden alternatief het akkoord van E met 
deze wijziging af. Dit akkoord staat overigens 
niet ter discussie in het kader van onderhavige 
procedure.

Uit de feitelijke gegevens blijkt dat de nodige 
maatregelen werden genomen “om de reizigers 
passende en kosteloze alternatieven aan te 
bieden met het oog op de voortzetting van 
de reis”, meer bepaald door het boeken van 
alternatieve vluchten en het verschaffen van 
een hotelovernachting voor de tussentijd. 



Deze alternatieven werden kosteloos 
aangeboden. Hierdoor hebben E evenwel 
een eerste dag van hun reis moeten missen, 
waardoor er sprake is van een “verschil is 
tussen de voorgenomen en daadwerkelijk 
verleende diensten”, in welk geval de RO de 
reiziger schadeloos stelt ten belope van dit 
verschil.

Het AC is van mening dat E recht hebben op 
terugbetaling van de kosten die zij gemaakt 
hebben, zowel wat betreft de transportkosten 
als wat betreft de restaurantkosten. 
Deze kosten moesten niet ten laste komen 
van E en zij hebben bijgevolg recht op 
terugbetaling hiervan. Het betreft het bedrag 
van 176,8 €.

Het AC is tevens van mening dat E recht 
hebben op een vergoeding van 200 € als 
compensatie voor het verschil tussen de 
“voorgenomen en daadwerkelijk verleende 
diensten” en meer bepaald het feit dat E de 
aanvang van hun verblijf ter plaatse hebben 
moeten missen.

NOTA
indien een RB zich in zijn reclame, voordoet 
als “de organisator van de reis”, zelfs al 
vermeldt hij op de bestelbon een andere RO, 
dan moet hij er rekening mee houden dat de 
reiziger hem kan aanpakken. Uiteraard kan 
hij zich later bij de echte RO verhalen voor de 
schade.

XVIIe  
VVR Congres
24-27/05/2018

@Nantes

#BETravelCongres



Vraag uw zakelijke krediet aan op
kbc.be/jadatkan
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel, IBAN BE51 7340 0896 8162, BIC KREDBEBB, www.kbc.be 
Dit aanbod geldt enkel voor zakelijke kredieten tot 150 000 euro. Meer informatie leest u op www.kbc.be/jadatkan.
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Bovendien staan we altijd 
voor u klaar: digitaal, via 

KBC Live of uw 
vertrouwde kantoor.
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brusselsairlines.com
of je reisagentschap.

MAAK VAN ELKE DAG
EEN ZONNIGE DAG!
Meer bestemmingen, meer vluchten.


