
 

 

 

Persbericht  
 

VCK Travel start test met WhatsApp voor klanten  
 

15 juni 2015, Amsterdam – VCK Travel start een test met WhatsApp voor 

klanten. Vanaf heden is het voor de zakelijke klanten van VCK Travel 
mogelijk om bij VCK Travel via WhatsApp aanvragen, verzoeken en 

boekingen te versturen. Voor met name reizigers is dit een handige 
uitkomst voor onderweg. Maar ook boekers kunnen gebruik maken van de 

service. De test wordt uiterlijk 30 november 2015 afgesloten. Als de test 
positief verloopt, wordt de service verder uitgebreid.  

 
Hoe het werkt 

De klant registreert zich eenmalig, waardoor deze geautoriseerd wordt om 
aanvragen via WhatsApp te sturen en te ontvangen. Daardoor wordt de reiziger 

direct herkend en kan er meteen actie worden ondernomen zodra de meldingen 
binnenkomen. De boekingen, aanvragen en bevestigingen worden vervolgens via 
het gebruikelijke proces verder behandeld.  

 
Logisch verlengstuk huidige dienstverlening 

Ed Berrevoets, directeur bij VCK Travel: “Nu WhatsApp op vrijwel elke 
smartphone is geïnstalleerd, maken wij het voor onze klanten met deze service 

zo makkelijk mogelijk om snel korte vragen te stellen, een reisaanvraag te doen 
of een reservering te maken. Als voorloper van mobiele applicaties is dit een 
logisch verlengstuk van onze dienstverlening.” 

 
Over VCK Travel 

VCK Travel is een Nederlandse Travel Management Company die zakenreizen 
voor ondernemingen verzorgt. Naast zeven eigen kantoren die verspreid zijn 
over Nederland beschikt VCK Travel als aandeelhouder van Radius Travel over 

vestigingen in meer dan 80 landen. Daarnaast heeft VCK Travel een 50% belang 
genomen in de International Marine Travel Group (IMTG). Het bedrijf 

onderscheidt zich door de hoogwaardige dienstverlening en door een persoonlijke 
en transparante benadering. VCK Travel is in Nederland marktleider op het 

gebied van Marine Travel (aflossing van scheepsbemanningen) en Government 
Travel (dienstreizen voor de overheid). In zakenreizen neemt VCK Travel qua 
omvang de derde plaats in op de Nederlandse markt. 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
VCK Travel, Mayke Steeman, Tel: +31 20 – 6 800 901, E-mail: 
mayke.steeman@vcktravel.nl 

 


