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VCK Travel helpt met white paper bij de heropstart van zakelijke reizen  

 

Amsterdam, 7 juli 2020 – Nu meer landsgrenzen open gaan en reisadviezen worden 

aangepast, is de vraag of en hoe zakelijke reizen weer opgestart kunnen worden. 

Zakenreisbureau VCK Travel biedt haar klanten de white paper ‘Uw zakenreizen 

opstarten met COVID-19’ aan, die antwoord geeft op vele vragen. 

 

Reizen wordt anders met COVID-19  

Landsgrenzen worden mondjesmaat weer open gezet, 

luchtvaartmaatschappijen herstarten hun routes op en 

hotels hebben allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. 

Allemaal zaken die relevant zijn om het zakenreizen weer 

op gang te kunnen brengen naar een ander normaal, het 

nieuwe normaal. 

 

Het nieuwe normaal stelt extra eisen aan het zakenreizen 

en wekt vragen op. Is reizen naar het buitenland veilig? 

Waar dienen de zakenreizigers rekening mee te houden op 

de bestemming? Moet het reisbeleid aangepast worden en 

wat zijn dan de aandachtspunten? De antwoorden op dit 

soort vragen en andere tips heeft VCK Travel als Travel 

Management Company zoveel mogelijk gebundeld in het 

document. 

 

White paper 

“Wij willen onze klanten, maar ook andere geïnteresseerden, ondersteunen bij vele 

vraagstukken nu we leren leven met COVID-19. De beschreven onderwerpen in de white 

paper kan onze klant en haar reizigers helpen bij de voorbereidingen. De opstart, 

veiligheid en gezondheid, het reisbeleid, communicatie met uw reizigers, de vouchers. 

Het komt allemaal aan bod”, zegt Jeanine Klein Schiphorst, Manager Corporate Accounts 

bij VCK Travel. Met de white paper wordt de travel manager aan het denken gezet over 

de voorbereidingen voor de opstart en hun zorgplichting. Ook zijn directe links 

opgenomen naar o.a. de gezondheidsverklaring die verplicht is op de Nederlandse 

luchthavens en een overzichtskaart met de coronaregels per land. De white paper is aan 

te vragen via de website van VCK Travel. 

 

Over VCK Travel 

VCK Travel, onderdeel van de VCK Groep, is een Nederlandse Travel Management 

Company die zakenreizen voor ondernemingen verzorgt en is in Nederland één van de 

marktleiders op het gebied van Marine Travel, Government Travel en Business Travel. 

Naast diverse eigen kantoren verspreid in Nederland, is VCK Travel aangesloten bij het 

wereldwijde Radius Travel netwerk. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: VCK Travel, afdeling Marketing 

Tel: 020 – 6800 825 of 06- 2852 7617, e-mail: marketing@vcktravel.nl.  

 

Meer persberichten en publicaties kunt u vinden op https://www.vcktravel.nl/over-

ons/in-de-media/.  
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