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Airtrade breidt activiteiten uit naar 

België en opent kantoor in Antwerpen 

Airtrade Holland BV, Nederlands marktleider op het gebied van Travel 

Fulfilment en Travel Technology, breidt haar activiteiten uit naar België. 

 

Airtrade Holland is in oktober 2017 door de International Air Transport Association 

(IATA) geaccrediteerd voor de Belgische markt en heeft een eerste vestiging geopend 

aan de Posthoflei in Antwerpen. De uitbreidingsplannen naar België speelden al een 

tijd maar kregen concreet vorm in 2016. Groeiende interesse voor het bedrijf vanuit 

België heeft ertoe geleid dat Airtrade een brede verkenning startte naar een 

strategische uitbreiding.  

  

Frank Wester, CFO Airtrade, ziet potentie in de voor Airtrade nieuwe markt:  

“De uitbreiding naar België is voor Airtrade een natuurlijke beweging. We komen 

daarmee tegemoet aan de wens van bestaande klanten voor tarieven uit de Belgische 

markt en Belgische reisbedrijven die gebruik willen maken van de Air Broker 

propositie van Airtrade, ondersteund door onze eigen schaalbare technologie, 

waaronder de recent gelanceerde Airtrade Hub." 

  

 “Sinds half september is Airtrade gevestigd in België, onder de naam Airtrade 

Belgium. Voor ons was het belangrijk dat er een bedrijf werd neergezet met een echt 

Belgische structuur. In Nederland zetten we al 27 jaar kwalitatief hoge producten en 

diensten in de markt maar we realiseren ons dat de Belgische markt geen één op één 

kopie is van de Nederlandse en passen onze marktbenadering daarop aan”, aldus 

Jeroen Martron, CEO Airtrade.  

  

De volgende stap voor Airtrade Belgium is het aantrekken van een Belgische Country 

Manager. Deze Country Manager (van Belgische komaf) zal het Airtrade merk verder 

in de Belgische markt gaan zetten.  

 

Voor meer informatie bezoek: www.airtrade.be 

  

   

 

Airtrade Holland, opgericht in 1989, is marktleider in de reisindustrie en specialist op het gebied van de 
internationale inkoop van reisproducten (o.a. vluchten, hotelovernachtingen, autohuur en verzekeringen), IATA en 
tour operator fulfilment diensten en de ontwikkeling en verkoop van reistechnologie oplossingen voor reisagenten, 
touroperators en overige reisbedrijven. Airtrade Holland is geaccrediteerd IATA-agent en is lid van ANVR en SGR. 
Airtrade maakt onderdeel uit van BCD Group. Dit private bedrijf werd in 1975 opgericht door de heer John Fentener 
van Vlissingen en bestaat uit BCD Travel (zakenreizen), Travix (online reizen: CheapTickets, Vliegwinkel, 
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BudgetAir, Flugladen en Vayama), Park ’N Fly (parkeren nabij luchthavens), Airtrade Holland (consolidatie en 
fulfillment) en joint venture Parkmobile International (mobiele parkeerapplicaties). BCD Group is actief in 108 landen 
met ruim 14.000 medewerkers en een totale omzet van US$26,4 miljard, inclusief US$10,4 miljard partneromzet. 

 

  

  Jeroen Martron 

Contactpersoon 

+31 6 5148 3810 
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