Voorbeeld offerte
Naam: JOAT
Adres: Travel 1

Factuurnummer:
2019001

Klantnummer:
001

BTW-nummer
NL204081762B01

offertedatum:
Vervaldatum:

Voorbeeld offerte voor 3 weken rondtrip West Amerika augustus 2018
Beginpunt reis Denver, 2 volwassenen

Aantal

Omschrijving

BTW

Prijs

2x

Vliegticket Denver

21%

€ 762,45

€ 1524,90

1x
18x
3x

Autohuur 3 weken
Hotels
UUR JOAT Travel service

21%
21%
21%

€ 860,52
€ +/- 80,€ 30,-

€ 860,52
€ 1440,€ 90,-

Totaal excl. btw
21% btw over €
6% btw over €
Reis Totaal incl. BTW
JOAT Travel Service

Totaal

€€€€ 3825,42
€ 90,-

Deze totaalprijs omvat retourvluchten, hotelovernachtingen en autohuur voor 2 personen.
De aangegeven prijzen in deze offerte kunnen fluctueren dit ligt geheel aan de derde bron die deze
aanbieding doet. Prijzen kunnen vastgelegd worden tegen een vergoeding, maar ook prijsalarmen
kunnen worden ingesteld om u te informeren. Verdere informatie hiervoor geef ik altijd telefonisch
of via de email.
Op de volgende pagina maak ik een vergelijking met een standaardpakketreis voor dezelfde
periode en reisonderdelen voor 2 personen om te laten zien dat het vaak loont om losse
reisonderdelen te boeken om op deze manier goedkoper uit te zijn, maar ook meer flexibiliteit te
hebben in de reis die u gaat maken.
Contact:
Jack Of All Trades Travel Adviezen
Website:
www.joattravel.nl
E-mail:
info@joattravel.nl
Telefoon:
+31 6 34 26 1411

Vluchten:

2 vliegtickets los geboekt voor € 1524,90 dit is een aanbieding met een tussenstop in IJsland.
Uiteraard zijn directe vluchten ook mogelijk.

3 weken autohuur in augustus voor € 860,52 voor € 60,- meer is zelfs een grote auto mogelijk

Hotel voorbeeld in Denver € 89,- voor 1 nacht. Hotels kunnen uiteraard naar wens ingevuld
worden voor West Amerika schommelen deze prijzen tussen 40,- en 150,- als we het ‘hele’ luxe
even achterwege laten.
Al deze items bij elkaar staan samengevoegd in mijn aanbevolen offerte.
We gaan deze totaalprijs van € 3825,42 nu vergelijken met een pakket aanbod van gerenommeerd
reisbureau voor dezelfde periode.

Rood gemarkeerd in bovenstaand figuur is te zien dan we voor dezelfde periode vluchten naar
Denver hebben. 18 dagen huurauto economy en 18 hotelovernachtingen voor 2 personen.
De aangegeven prijs is per persoon, dit zou dus een totaalprijs geven van € 2789,- x2 = € 5578 voor
dezelfde reis.
Samengevat:

JOAT Travel

Gerenommeerd reisbureau

Totaalprijs

Totaal: € 3915,42

Totaal: € 5578, -

Prijsverschil

€ -1662,58

€ +1662,58

Vluchten

vergelijkbaar

vergelijkbaar

Auto

Intermediate car

Compact car

Hotels

Hotels + route naar wens in te vullen

Hotels + route staan vast

Naast dat u een hoop geld bespaart kan een persoonlijk samengestelde reis veel beter toegespitst
worden op uw wensen omtrent vluchten, huurauto/camper en accommodaties.
Als extra dienst maak ik ook gehele reisschema op maat inclusief route, bezichtigingen en extra info
omtrent uw bestemming. Dit krijgt u allemaal digitaal mee of in geheel geprinte versie.
Met behulp van een persoonlijk gesprek waarin ik al uw reiswensen in kaart breng, ga ik een volledig
gedetailleerd reisplan opstellen met o.a. een voorgestelde route, bezichtigingen, tips en extra info
omtrent het vakantieland dat u gaat bezoeken.
Ik breng o.a. in kaart:
✓ Route met kilometers per dag
✓ Stedelijke attracties
✓ Natuurparken
✓ Hotelovernachtingen
Wat krijgt u:
- Digitale map met gedetailleerde info over de route
- PDF Files met extra info en tips omtrent uw reis
* Dit alles is te bekijken op computer, laptop, tablet en smartphone
Ik kom dit bij u thuis presenteren op laptop of televisie om een zo goed mogelijk beeld te kunnen
geven van de reis die u gaat maken.
Enthousiast of benieuwd naar de wijze waarop ik u kan helpen bij het opzetten van uw reis? Wilt u
graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te bekijken of ik u eventueel kan helpen met uw
reiswensen? Ik ben 7 dagen in de week bereikbaar op info@joattravel.nl of op telefoon/WhatsApp
0634261411.

Voorbeeldroute en uitwerking van de persoonlijke reis:

