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Heerema Marine Contractors gaat in zee 
met VCK Travel 

VCK Travel verstevigt marktpositie in Marine Travel 
 
Amsterdam, 24 mei 2013 - VCK Travel verstevigt haar positie in de Marine Travel markt 
door een samenwerking met offshore specialist Heerema Marine Contractors (HMC) aan 
te gaan. Vanaf afgelopen maand is VCK Travel gecontracteerd als vaste reisagent van 
HMC. VCK Travel wordt verantwoordelijk voor alle reizen van HMC. Hieronder vallen de 
aflossingen van de scheepsbemanning en de dienstreizen van de kantoormedewerkers.  
 
Marine Travel 
Ed Berrevoets, directeur van VCK Travel: ‘Marine Travel is een complexe dienstverlening. 
Het organiseren van reizen van scheepsbemanningen van en naar de schepen en 
platforms vraagt om specialistische kennis. VCK Travel is al decennialang actief op dit 
werkterrein. We zijn dan ook erg verheugd dat HMC, als grote offshore specialist in de 
gas- en olie-industrie, ons als vaste Travel Management Company heeft gekozen.’  
 
Ingrid Mol, Manager HR en verantwoordelijk voor Travel binnen HMC: ‘Als wereldwijd 
opererende contractor in de Offshore industrie hebben wij een reisagent nodig met 
specifieke kennis van onze branche. Dit omdat veel medewerkers continu van en naar 
soms moeilijk te bereiken locaties reizen. We zijn dan ook blij dat we in VCK Travel een 
partner hebben gevonden die deze kennis al jaren in huis heeft. We vertrouwen erop dat 
onze medewerkers, dankzij de jarenlange ervaring die VCK Travel in de maritieme sector 
heeft, in goede handen zijn.’  
 
Over VCK Travel 
VCK Travel - onderdeel van de VCK Group - neemt als TMC (Travel Management 
Company) de derde plaats in op het gebied van zakenreizen in Nederland. Business 
Travel, Government Travel en Marine Travel zijn de drie pijlers in de bedrijfsvoering. VCK 
Travel maakt deel uit van een internationaal netwerk met vertegenwoordigingen in meer 
dan 80 landen. Met vestigingen door het hele land onderscheidt zij zich door persoonlijke 
dienstverlening, The Personal Touch. Naast vluchten verzorgt VCK Travel hotelverblijf, 
huurauto’s en treinreizen. Bovendien levert VCK Travel een 24-uur service waardoor 
zakenreizigers bij vertragingen of calamiteiten direct assistentie kunnen verwachten bij 
het omboeken van reisschema’s. VCK Travel hecht grote waarde aan een open, eerlijke 
en inzichtelijke werkwijze. Deze transparante benadering in de relatie met klanten én 
leveranciers maakt de organisatie uniek.  
 
Over Heerema Marine Contractors 
Heerema Marine Contractors (HMC) transporteert, installeert en ontmantelt offshore 
constructies voor de internationale olie- en gasindustrie zoals productieplatformen en de 
daarbij behorende pijpleidingen. HMC maakt hierbij gebruik van drie van de vier grootste 



kraanschepen ter wereld: Thialf, Hermod en Balder,  waarvan de Thialf de grootste 
hijscapaciteit heeft (14,200 ton). Een vierde schip is op dit moment in aanbouw, de 
Aegir. 
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