
Hotel

Fabel
Wereldwijd hotels boeken is 
dagelijkse kost voor een TMC. 

Een TMC helpt bedrijven 
zelfs om hun wereldwijde 
reisprogramma's te 
consolideren.

Fabel
Een TMC kan hotelketens, 
onafhankelijke boetiekhotels, 
en duizenden andere 
accommodaties en tarieven 
wereldwijd boeken, zowel van 
het Global Distribution System 
als van verschillende 
hotelboekingsites.

Feit of fictie?
Zeven fabels over hotelboekingen via een zakenreisorganisatie
Veel zakenreizigers denken dat ze betere hotelprijzen vinden als ze zelf boeken in plaats van via de Travel 
Management Company (TMC) van hun bedrijf. Deze infographic laat zien dat dat niet het geval is.

Fabel
Boeken bij een 
TMC kan via 
telefoon, online 
boekingstools, 
e-mail, fax, app, 
chat, etc.
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Fabel
Een TMC heeft speciaal 
onderhandelde tarieven 
waarvan u profiteert. 

Een TMC heeft aanbiedingen. 

Een TMC voldoet aan al 
uw eisen wat betreft tarief, 
locatie, extra services, etc.

Een TMC heeft speciale 
bedrijfstarieven.

Vergelijk appels met appels: 
welke extra services zijn bij de 
prijs inbegrepen (ontbijt, wifi)?

Fabel
Maar als u extra services, zakelijke tarieven 
of rapportages wilt, eisen hotelboeking-
sites meestal een bedrijfscontract. 
Bij een TMC gelden geen contractuele 
afspraken, geen vaste hoeveelheden, etc. 

Bedrijven krijgen één rapportage, voldoen 
aan zorgplicht, kunnen omboeken indien 
nodig, krijgen 24/7 assistentie.

Feit
Alleen waar als uw 
bedrijf niet alle kosten 
vergoedt, wanneer u het 
budget in het reisbeleid 
overschrijdt.

Feit
Alleen waar als u 
direct op de website 
van het hotel boekt.

Fabel
Reizigers boeken 
prepaid tarieven 
met hoge 
annuleringskosten.

Reizigers lopen 
bedrijfstarieven 
mis als ze geen 
partnerhotels 
boeken.

Reizigers geven 
extra geld uit aan 
vervoer tussen 
hotel en werkplek.

Fabel
Voordelen voor reizigers: 

Beste prijzen (aanbod van verschillende hotelboekingsites
en speciaal onderhandelde tarieven van een TMC).

Omboeken van al uw reserveringen indien nodig.

Eén reisschema met alle details (vlucht, hotel, transfer, etc.) 
op uw smartphone met de reisapp van een TMC.

Hulp bij klachten en calamiteiten.

Voordelen voor travelmanagers:
Tevreden reizigers dankzij de professionele service van een TMC. 

Goede ondersteuning houdt reizigers binnen het reisprogramma. 

Reizigers krijgen de onderhandelde service en tarieven.

Helpt met voldoen aan uw zorgplicht omdat u weet waar 
reizigers verblijven.
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Mijn bedrijf 
heeft de kosten 
onder controle, 

want we hebben 
een reisbeleid.

Een TMC kan 
alleen maar 
hotelketens 
aanbieden.

Ik kan bij een TMC 
alleen telefonisch 
boeken.

Ik kan op 
internet betere 
hoteltarieven 
vinden.

Boeken via een 
online hotel-
boekingsite is 
gratis. Er zijn 

geen voordelen 
voor mijn bedrijf 

als ik via een 
TMC boek.

Een TMC kan 
niet wereldwijd 
hotels boeken.

Er zijn geen 
voordelen voor 

mij als ik via een 
TMC boek.
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