
Veilig. 
Slim.  
Eenvoudig.
Bereik meer met  
zakenreizen op een  
veilige, slimme en  
eenvoudige manier.



Reis duurzaam de wereld rond.
Met duurzaamheid in de kern van alles wat we bij BCD Travel Direct doen, nemen 
we de impact van zakenreizen op onze planeet zeer serieus. Daarom helpen 
we u bij het maken van ‘groene’ keuzes voor uw zakenreizen met ingebouwde 
CO2-emissievermelding bij elke vluchtoptie en handige CO2-reisrapportages.

Wij zien zakenreizen als een kans om uw bedrijfssucces te laten groeien. Met een return 
on investment van 1:11 euro zijn zakenreizen een lonende activiteit voor uw bedrijf. Maar 
om er het meeste uit te kunnen halen, heeft u de juiste tools, service en begeleiding 
nodig.

Daarom zijn we er. Met innovatieve tools, betrouwbare service en ervaren mensen 
maken we zakenreizen veilig, duurzaam, lonend, en vooral makkelijk voor iedereen in 
uw bedrijf.

Veilige, duurzame zakenreizen.
De zakenreisbranche is voortdurend in beweging. Nieuwe leveranciers, nieuwe opties, 
nieuwe kanalen of platforms om uw reizen te boeken en te beheren. Maar ook andere 
factoren, zoals reisrisico’s, zijn de drijvende kracht achter verandering en hebben 
invloed op velen die zakenreizen boeken of beheren. Krijg de ondersteuning die u 
nodig heeft om in elke fase van de zakenreis uw reizigers veilig te houden.

Goedkeuring vóór vertrek

Met ons goedkeuringsproces ziet u welke bestemmingen uw 
reizigers boeken en kunt u voorkomen dat zij reizen naar bijvoorbeeld 
risicolanden.

Risicomeldingen en ‘I’m safe’-functie in de app

Onze reisapp waarschuwt reizigers voor incidenten en met de 
‘I’m safe’-knop in de app kunnen ze u en ons laten weten dat ze 
ongedeerd zijn.

24/7-ondersteuning van onze hulpdienst

24/7-ondersteuning van ervaren agenten om uw reizigers weer op 
weg te helpen naar hun bestemming, of naar hun familie en  
vrienden thuis.

Interactief platform voor reizigerszorg

Gebruik veiligheidsrapportages of de interactieve kaart om reizigers 
in nood te lokaliseren en maak per e-mail of SMS direct contact  
met hen



Lonende zakenreizen.
Met slimme producten en services bespaart u tijd en geld bij het boeken en het reizen. 
Met krachtige technologie, zoals ons selfservice-platform, bespaart u zelfs met elke 
boeking die uw reizigers maken. Daarnaast houdt u hiermee overzicht op uw kosten en 
mist u geen enkele uitgave meer.

Met ons selfservice-platform hoeven uw reizigers nergens anders te zoeken en  
boeken. Maar we helpen u ook met het opvolgen van de regels die uw bedrijf stelt voor 
zakenreizen. We integreren uw reisbeleid rechtstreeks in ons selfservice-platform.

Altijd de beste deals

Als onderdeel van BCD Travel gebruiken we onze inkoopkracht om u de beste deals  
voor uw zakenreizen te geven. Kies uit miljoenen reisopties, dankzij onze directe 
verbindingen en samenwerkingen met reguliere vliegmaatschappijen (zoals KLM, 
Lufthansa), lowcost-maatschappijen (zoals Ryanair, EasyJet), autoverhuurbedrijven, 
hotelketens en boekingssites zoals Booking.com, Expedia en HRS.

Rapporteer. Analyseer. Bespaar.

Het vinden van nieuwe besparingsmogelijkheden is nu makkelijker dan ooit. Onze 
reisrapportages helpen u om uw uitgaven en boekingen te visualiseren. Analyseer ze en 
vind in een mum van tijd nieuwe besparingsmogelijkheden. En bereik nog meer met 
het expertadvies en de ondersteuning van onze customer success 
managers.

Eenvoudige zakenreizen.
Maak het boeken en beheren van zakenreizen eenvoudig 
voor iedereen in het bedrijf. Onze complete servicebundels 
helpen u bij het boeken van reizen, het beheren van uitgaven 
en het verzekeren van de veiligheid van reizigers op een 
eenvoudige en effectieve manier. Intuïtieve tools, zoals ons 
selfservice-platform, en toegang tot het beste reisaanbod 
maken dit alles een echte tijdbesparing voor uw reizigers.

Neem geen genoegen met minder.

Waarom zou u genoegen nemen met selfservice met 
slechte ondersteuning, of met een goede service, maar 
technologie die tekortschiet? Krijg het beste van 
beide werelden: betrouwbare service van échte 
experts en krachtige technologie voor zakenreizen. 
Onze experts helpen u het meeste uit uw zakenreis 
te halen, en zelfs uw hele reisbudget. Zij kennen 
hun weg in het reizen als geen ander in de 
business. Binnenkort zou u niet eens weten wat 
u zonder hen zou doen.
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L Ongelimiteerd toegang tot ons selfservice-platform

Ondersteuning en advies van echte reisexperts

Toegang tot reisaanbod met miljoenen opties

Reisapp, inclusief risicomeldingen en meer

Exclusief toegang tot ons communicatieplatform

Reisexpertservice Engels (alleen per 
telefoon)

Engels + lokale 
taal

Reisbeleidintegratie Basis Extra opties

Reisgoedkeuring Melding naar 
goedkeurder

Geautomatiseerd 
proces

Betaling van reizen Creditcard Creditcard of  
virtuele betaling

Toegang tot uw eigen vlucht- en hoteltarieven

24/7-noodondersteuning per telefoon*

Interactief platform voor reizigerszorg

CO2-vermeldingen bij vluchtopties

CO2-reisrapportages

Reisrapportages

Automatische restitutie ongebruikte e-tickets*

Advies en ondersteuning van customer success 
managers

Bundels
Onze bundels zijn gebaseerd op een lidmaatschapsbijdrage en een fee voor 
vlucht- of treinboeken. Hotel- en huurautoboekingen zijn altijd gratis.

* betaal naar gebruik



Hallo, wij zijn  
BCD Travel Direct. 
In een wereld die snel verandert, is er één ding dat niet verandert: hoe we  
voor onze klanten zorgen. Als onderdeel van het familiebedrijf BCD Travel 
investeren we voortdurend in een wereld waarin zakenreizen persoonlijk en 
bedrijfssucces duurzaam laat groeien. Wij helpen u om op een veilige en  
eenvoudige manier het beste te halen uit uw uitgaven voor zakenreizen.  
Wij zijn gepassioneerde mensen met een duidelijke missie: u helpen om  
slim te reizen en meer te bereiken. 
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