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e-Tip
Het gaat goed met onze nieuwe TravEcademy. Deze geheel vernieuwde e-learning tool blijkt een schot in de roos met zijn gepersonaliseerde benadering, e-studenten stromen binnen. Reisverkopers stellen hun eigen programma samen en vermijden spam in de mailbox. Aanmelden om mee te doen is
een fluitje van een cent. Mijn e-tip: doe het snel! [JL]

KOFFEROPPAS
Koffers mee in het vliegtuig, het is steeds meer
een issue. Als reisverkoper en consument moet
je er per airline een studie van maken wat er
mee mag en of dat extra geld kost. Maar er zijn
meer problemen, blijkbaar. Want hadden we
eerst al een dienst die jouw koffers tegen een
fors bedrag voor je opstuurt, nu is er weer een
service die de bagage ophaalt bij het hotel en
hem alvast naar het vliegveld brengt, zodat je
als reiziger nog even van je bestemming kunt
genieten. Benieuwd hoe dat gaat lopen. Bij de
meeste hotels kun je koffers gewoon bij de conciërge laten staan en ze ophalen op het moment
dat je de taxi pakt naar het vliegveld. Geen
moeite, toch? En wat te zware of te veel bagage
betreft: bel FedEx of UPS. Kost in sommige gevallen minder dan bijbetalen bij de airline. Of
pak gewoon iets minder in… [KvW]

BANK(G)IER
Als liefhebbend ouder hoop je natuurlijk niet dat je dochter ooit met
een verkeerd type thuiskomt. Je weet
wel over wie ik het heb toch? Juist,
een bankier, de perpetuum mobile
der schaamteloze zelfverrijking. Weer
een recent voorbeeld: de valutakeuze
bij afrekenen in niet-euro landen. Bij
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NEW YUKON CITY
‘Je moet van natuur houden en niet
een stedentype zijn’ werd me ter plekke verteld toen ik vroeg naar de doelgroep voor de Canadese Yukon. Ik was
het daar niet mee eens. De imposante
natuur ter plekke is een Bob Rossschilderij dat om de vijf minuten een
andere vorm aanneemt, inderdaad een
ware traktaktie voor de outdoorfan.
Een toefje eland, een veegje beer en
een penseelstreek onvergetelijk vergezicht. Maar niet voor stedentypes? Ik
ben een echte stadsjongen, bij mij rijden er metrootjes door de aderen. En juist daar in the great
wide open, zonder wifi, drukte, Starbucks ‘n foodtrucks, genoot ik volop. Raar? Ik denk het niet.
De overeenkomst tussen pakweg het pulserende New York City en de verlaten Yukon, tussen
elke bakstenen en groene jungle is volgens mij de totale anonimiteit en vrijheid van beweging.
Wat ik wil zeggen: sluit geen klant uit voor welke bestemming of reiservaring dan ook. We eten
toch ook niet iedere dag hetzelfde? De reiziger anno 2015 komt in vele gedaanten. [TK]

de geldautomaat kende ik de vraag
al: wilt u betalen in dollars/francs/etc
of rekenen we alvast voor u om naar
euro? Nooit doen, het is geen service
maar een truukje om extra aan je te
verdienden, de koers van je eigen
bank zal doorgaans milder zijn. Vorige week in Zwitserland kwam ik de
vraag ook tegen op de pinapparaatjes in de winkel. Uiteraard was de
voorkeur op het machientje ingesteld

op omrekenen naar euro. In een land
waar de in januari veranderde wisselkoers het toerisme helaas niet helpt,
is elk dubbeltje meegenomen om deze storm te overwinnen. Wederom
een slinks voorbeeld hoe de banken - naast de kip met gouden ei geheten creditcard
- miljoenen weten te
ontrekken uit de
toeristische indus-

trie. Tijd om de messen te slijpen. Ik
heb al een zakmes. Net gekocht. [TK]

28-09-15 17:36:46

