
  

  

 

 

  

Nieuw: boek je reis aan realtimeprijzen 

De voordeligste periode om te boeken is nu nog 

 

Altijd die reis uitstellen en nog steeds niet op vakantie geweest? Boek dan nu nog. Vanaf volgende week gaan de 

prijzen immers fors toenemen, zo blijkt uit een analyse van reisorganisatie Prijsvrij. Prijsvrij introduceert – na het 

succes in Nederland – nu ook in Vlaanderen een online systeem om je reis te boeken aan realtimeprijzen. Deze 

virtuele operator volgt de prijzen van uur tot uur op en kan zo ook de goedkoopste pakketreizen aanbieden. “Je 

krijgt automatisch een overzicht van de beste prijzen op dat moment en kan zo gemakkelijk kiezen wat bij je 

aansluit. Omdat steeds meer Belgen de weg naar onze Nederlandse site vinden, hebben we nu ook een Belgische 

Prijsvrij opgericht”, vertelt Melvin Oomes, Manager New Markets bij Prijsvrij. 

  

Deze nieuwe virtuele touroperator komt overgewaaid van onze noorderburen. Maar wat houdt het systeem van Prijsvrij.be 

precies in? “Concreet vergelijken we online, van uur tot uur, alle reispakketten die op voorraad zijn bij onze touroperators 

en selecteren we automatisch de meest voordelige aanbiedingen. Zo ben je op het moment van de boeking altijd zeker 

van de beste prijs voor jouw keuze. Ook moet je zelf niet meer je reis samenstellen, maar kan je in enkele muisklikken de 

goedkoopste vlucht koppelen aan een interessant hotel en een voordelige transfer, zonder boekingskosten trouwens. Ook 

doordat we geen eigen duur retailnetwerk hebben en geen eigen voorraad reispakketten, kunnen we onze klanten de 

beste prijzen aanbieden.”, aldus Melvin Oomes. 

  

Prijsvrij.be vergelijkt diverse erkende touroperators* en gerenommeerde Duitse reisorganisaties. Dit online zoeksysteem 

slaat aan in Nederland – waar Prijsvrij.nl het laatste jaar een groei van 30% optekende – én raakt nu ook in ons land 

ingeburgerd. “In 2017 is onze omzet op Belgische klanten met 80% gestegen. Om een nog betere service te bieden, zijn 

we nu met Prijsvrij.be gestart. Zo kunnen we als reisorganisatie nog flexibeler inspelen op de Belgische wensen.” 

 

  

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfuzFkjqSfgLsngFU2ehnWkM-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD7BUVdrVo-2FFGNJztoMxWZsTaIkjdXCr0sbnvBkcBmvxTD6AB8AopGm-2BO-2F-2B01qIJ2VAPA-2BqqO3h2QHck1Zo-2FhRaSmH5hA6-2Fe3Y6nReifSFfC5yYj4TEyhJHrFXdTSHhYxHDlTVpKQbd4O4fSL-2BnKpIFbxqTzh2f0JoVA-2BtawAJrI1qxO4JYOTUiKGJ5e-2B8Fwdo90JoqvddgDbqc8avatDlJw8LTWSbIhZU8D5Hdo4Il8EfTl-2FQDQ28Ss8sKP8mvd3LfIJwdNlppknRpqC-2F08sl2LPk0uR8U1XyeRKy07oJpB7ZgsW9xhipYdBlKGvl1MGRtmvTCSzDyv2Jcfh9GYqnJ-2BhwgqEFiZHFrDmW8dvg0pK


 

 

  

 

Exclusieve accommodaties 

De meeste klanten van Prijsvrij.be kiezen voor een strandbestemming rond de Middellandse Zee, zoals Spanje, Portugal, 

Egypte of Griekenland. Daarnaast zijn ook city trips populair, net als verre bestemmingen richting de Malediven, de 

Dominicaanse Republiek, Thailand of Cuba. De gedeeltelijke overname van Prijsvrij.nl in 2014 door DER Touristik, de op 

één na grootste touroperator in Duitsland, zorgt voor een uitgebreid reisaanbod, waaronder tal van exclusieve 

accommodaties uit het hotelportfolio van DER Touristik. 

  

Wie trouwens op zoek is naar een lastminutevakantie tijdens de zomermaanden, boekt best snel om nog van de voordelige 

prijzen te kunnen genieten. Tip: kijk zeker ook eens naar een vakantie met vertrek vanuit een buitenlandse luchthaven. 

Doordat de schoolvakanties in Nederland en Duitsland later starten dan in België, kan je net over de grens soms nóg 

voordeliger op reis vertrekken. 

 

Prijsvrij is sinds 2010 actief in Nederland en telt vandaag een 50-tal medewerkers. De klantendienst is bereikbaar: online 

via chat op de website, Facebook en Twitter of telefonisch (op werkdagen van 9 tot 21 uur, in het weekend van 10 tot 17 

uur). 

 

*Prijsvrij.be is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging 

hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. 

Daarnaast is Prijsvrij.be ook aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De SGR-garantie houdt in dat 

de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel 

onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. 

 

Meer info:  

RCA PR 

Caroline Leën 

caroline.leen@rca.be 

+32 11 590 590 

 

Voor volledige persinformatie en beelden in hoge resolutie: 

http://www.rcapress.be/rca-prijsvrijbe/nieuw-boek-je-reis-aan-realtimeprijzen/ 
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