


www.TRAVELBOUTIQUE.nl

Op de volgende pagina’s vind je informatie
over: 

-       Hoe wij denken over reizen en onze
speciale methode om tot de mooiste reizen te
komen

-       Hoe je je het beste kunt voorbereiden voor
ons gesprek zodat we jouw unieke reis kunnen
gaan uitstippelen 

Kijk jij er ook al naar uit? OK, hier gaan we.  

Oprichter & director van Travelboutique
Wereldreiziger, internationale reisblogger,
fashion & food lover, avonturier en gek op
eilanden.

HI!
Welkom aan boord! 

Wat fijn dat we jullie reis gaan bespreken,
wij hebben er zin in. 

Uiteraard ben je nieuwsgierig naar wat wij
voor je kunnen betekenen en of onze
aanpak ook is wat bij jou past. 

Daarom heb ik deze gids gemaakt, zodat je
het meeste uit ons gesprek haalt wanneer
we over jullie wensen voor de reis
bespreken. In deze gids vind je ook onze
ervaringen en methode van reizen boeken
terug. Zo kun je al snel aanvoelen of we
over reizen dezelfde ideeën hebben.



VOOR WE IN DE REIS DUIKEN… 
HERKEN JIJ JE HIERIN? 

JE WIL REIZEN NAAR ONGEREPTE, SPECIALE PLEKJES
DIE EEN ONVERGETELIJKE INDRUK ACHTERLATEN

DIEPGANG OP REIS IS VOOR JOU ESSENTIEEL

JE BENT ER HELEMAAL KLAAR VOOR OM DE

REIS TE GAAN PLANNEN EN BOEKEN

Je wil mooie reizen maken die bijzonder zijn, onvergetelijk en speciaal,
precies op jou afgestemd en die je voor altijd onthoudt.

Je wil de mooiste locaties, inspiratie en bijzondere ontmoetingen met

de lokale mensen. Je wil je tanden zetten in onvergetelijk lekkere

gerechtjes. Je wil les over Boeddhisme van een monnik, het verhaal

horen over een bijzondere tempel, fietsen in de rijstvelden of

zwemmen met walvishaaien. Feel Alive!

Je wil advies over de bestemming van een expert, iemand die er al
geweest is en je naar de beste plekjes brengt. Iemand die doorpakt en
alles voor jou regelt.

Je bent een succesvolle professional en drukke ondernemer. 

Ik weet hoe het voelt als je agenda altijd vol is met afspraken. Je kent de bestemming van
je reis niet goed en weet niet hoe je de route het meest logisch plant. Je hebt geen zin om
avonden op internet te gaan zoeken en uren te besteden om een reis in elkaar te zetten.
Dagen vliegen voorbij en weer heb je geen tijd gehad om de reis te plannen.  

Het probleem? 

Je bent succesvol in je werk en zorgt geweldig voor je gezin en iedereen om je heen, maar
je hebt te weinig tijd en expertise om een fantastische reis te bedenken en te boeken. En
die reis heb je nodig om heerlijk een nieuw avontuur te beleven, er even tussenuit te zijn
en te gaan relaxen. Je hebt het verdiend.



JE BENT GEK OP REIZEN EN:

- Je weet enerzijds wat je wil en anderzijds durf je dingen open te laten 

- Je bent een beginnende verre reiziger of juist een heel ervaren verre reiziger en toe aan

iets sprankelends, iets nieuws, een kick en topadvies want je wil het mooiste van de

bestemming zien en het beste uit je reis halen

- Je houdt van een verrassende wending in je reis: een leuke stop onderweg, spontane

lunch, bijzondere ontmoeting

- Je weet ook wat je niet wil: geen irritatie, misverstanden en teleurstellingen. Bijvoorbeeld

als jullie binnen een kwartier na aankomst zitten te bakkeleien in de huurauto omdat je de

weg niet kunt vinden. En jij denkt hadden we tóch die transfers maar geboekt of die

chauffeur. Dat regelen wij dus voor je: jouw chauffeur staat al klaar. Stap in en relax..

- Je durft te vertrouwen op advies van experts (die er ook geweest zijn) en je houdt van

contact met lokale mensen 

- Je vindt kwaliteit belangrijk, dus je bent bereid te betalen voor uitstekend advies.

- Je vindt het fijn je wensen bij ons neer te leggen en dat wij voor jou aan de slag gaan en

bij het aanvragen van jullie reisvoorstel heb je zeker de intentie de reis bij ons te boeken

- Je houdt van snelle en gemakkelijke (en gezellige!) communicatie

- Voorpret is voor jou superbelangrijk, misschien wel zeker zo belangrijk als de reis

- Als iets niet verloopt zoals gepland, baal je even, maar je ziet ook van iedere situatie de

humor in op reis en je weet dat je op ons kan vertrouwen en jij weer snel kan gaan

genieten (denk aan vertraging, natuurgeweld, overmacht etc). Daarom boek je tenslotte ook

bij ons.



OF... HERKEN JIJ JE HIER MEER IN?

- Je vindt het heerlijk om uren lang op internet naar de ideale reis te zoeken

- Je krijgt graag tips van vriendinnen en vindt allerlei leuke plekken op Instagram

- Je vindt het fijn om de reis zelf op een online boekings-engine te boeken

- Je zoekt, regelt en boekt het eigenlijk allemaal liever zelf.

In dat geval adviseren we je van harte dit te blijven doen, maar in dat geval kunnen wij

helaas niets voor je betekenen. We zijn een full-service reisorganisatie met een

persoonlijke, high-end methode van aanpak en service.

Dus, als jij denkt: ,Hey, dit ben ik!', geen punt, laat het me weten en we cancellen onze

afspraak.



IK WEET HOE HET VOELT ALS JE ENORM
TOE BENT AAN EEN HEERLIJKE REIS,

MAAR JE HEBT GEWOON GEEN TIJD OM
DIE UIT TE STIPPELEN EN REGELEN

Ik geloof dat ambitieuze professionals en succesvolle ondernemers zoals jij
zo veel te geven hebben in hun werk en gezin dat de tijd om een reis te
boeken erbij inschiet. En juist die reis is zo waardevol, omdat je avonturen
beleeft met je partner/kids/vrienden/aanstaande echtgenoot die onder je
huid kruipen. Waar je om moet proesten van het lachen. En die je leven
veranderen en die jou veranderen.

Dit zijn die reizen waar je zo naar uitkijkt en zo van geniet.  Hier kan je
eindelijk eens lekker uitrusten en heerlijk wegdromen.

WAAROM EEN EIGEN METHODE?  

Daarom heb ik na 60 verre reizen waarvan 26 keer naar Bali (en de andere
eilanden in Indonesië) een unieke methode ontwikkeld.

Deze Methode is: de TRAVELBOUTIQUE VIP EXPERIENCE.

Op dit moment hebben we meer dan duizend reizen geboekt voor meer dan
400 klanten. Zij sturen ons allemaal blije, hartverwarmende, ontroerende,
grappige foto’s en verhalen over hun reizen met ons die ik graag met je
deel. Sommige klanten boeken al weer hun vijfde reis bij ons.



Tot in detail vertel je wat je wil beleven, hoe je je wil voelen, waar jij op
reis het meest van geniet. Daarna laat je de invulling heerlijk aan ons
over. Wij maken een reisvoorstel met de mooiste plekjes en samen
finetunen we dat tot de ideale reis. Want: jij weet niet wat je niet weet.

Jouw ULTIEME Reiswensen

Jouw verjaardag, trouwdag, honeymoon, airline, stoelkeuze, de beste
kamer, tafeltje in het beste restaurant: laat dat maar aan ons over. Wij
kénnen die plekjes namelijk van onze eigen reizen dus dit wordt echt
speciaal.

OOG voor detail

Wij boeken en regelen jouw reis en ondertussen heb jij maar één taak:
voorpret! Zodra je aan boord gaat, hoef je alleen maar te genieten, plus
als Bonus krijg je onze VIP-service: 24/7. 

Alleen maar: GENIETEN

TRAVELBOUTIQUE
VIP EXPERIENCE
 Voor echte Reizigers

We plannen een inspirerend gesprek bij ons op kantoor/telefonisch,
waarin we al jouw wensen bespreken.

Welkom aan Boord

Zodra je thuiskomt, zorgen wij dat jij je prachtige herinneringen

levend houdt en deze reis niet zomaar vergeet.

VIP! De verwende reiziger kan de Diamond Service bijboeken. 
Dagelijks van 09.00-17.00 uur Whatsapp contact voor vragen, luxe!

Altijd 1:1
Persoonlijk advies

 

Lokaal netwerk in
iedere

bestemming

Snel contact 
via e-mail of

telefoon

Culinair
& Shopping 

Tips

Jouw mooiste herinneringen

 



Dit zijn de reizen voor ontdekkingsreizigers. Wij gingen jou
voor, dus we geven je advies van A tot Z, ook praktische info.
Hier ga je het diepe in, dit zijn de bestemmingen waar je
alleen van kunt dromen. Ook is de manier van reizen
anders. Dit is puur avontuur en terug naar de natuur.

    2. Expedities

Super actief, hiken, wilde dieren spotten en onvergetelijk mooie
plekken bezoeken. Of juist een water-villa aan zee en in pure luxe
uitrusten? Alles is bij ons mogelijk. We kunnen je bovendien veel
voorbeelden geven van huwelijken in Bali en prachtige
honeymoons die we eerder voor onze gasten boekten.

    3. Tropische Eilanden & Honeymoons 

ONZE REIZEN
 Voor échte Reizigers

Jij vertelt ons jouw wensen en die van je reisgenoten. Ons advies

uit ervaring zorgt ervoor dat jij het meest optimale uit je reis gaat

halen: jij gaat naar de mooiste plekjes. Gegarandeerd. 

ONTSPANNEN REIZEN MET KIDS is onze specialiteit.

Reizen volledig op maat1.

 

Abu Dhabi
Bhutan

Cambodja
Duba

Filipijnen
India

Indonesie
Malediven
Maleisie

Myanmar
Qatar

Seychellen
Sri Lanka
Thailand
Vietnam

*
Ecuador

Galapagos eilanden
*

Aruba
Bonaire 
Curacao

*
Florida

Bahama's
*

Tanzania
Zambia

*
Spanje, Italie,
Griekenland 

*
Andere bestemmingen:

op aanvraag



De reis naar de Filipijnen was prachtig. We

hadden Indonesië, Maleisië en Thailand al

ontdekt maar de Filipijnen kenden we nog

helemaal niet. Na het opvragen van

informatie over de Filipijnen hadden we

meteen een goede klik en Debby boekte een

prachtige reis voor ons.

Onvergetelijke reis: van de trekking door de

rijstvelden, de bergdorpen van Luzon en als

klap op de vuurpijl genoten van een luxe

eiland-resort in El Nido. Het Paradijs!

Gezwommen met walvishaaien, al heel veel

gekke dingen gedaan maar dit zullen we niet

snel vergeten. De Chocolate Hills, nog nooit

zoiets in de wereld gezien.

Veel dank gaat uit naar Debby die alles meer

dan perfect geregeld heeft, van het eerste

advies tot het regelen van alle tickets,

gewelidge chauffeurs, goede gidsen, verblijf

en up to date informatie ter plekke.

Vriendelijke en behulpzame mensen

ontmoet, te veel indrukken om te vertellen.

Kortom een waanzinnige reis om nooit te

vergeten, Debby, je bent een topper!

Kees van Geel, Engineer Shell Global

Solutions International

Annette van Geel, Den Haag

REISERVARINGEN VAN 
ONZE VASTE GASTEN



REISERVARINGEN VAN 
ONZE VASTE GASTEN

In alle opzichten ben ik aangenaam verrast door
Debby. Haar professionaliteit, haar
inschattingsvermogen en de tips. Onze reis naar
Bali was er eentje om nooit te vergeten. We zijn
op zeer bijzondere plekken geweest waar we
zonder haar advies nooit waren gekomen. Alles
klopte van het begin tot het eind. Ik kan het
iedereen aanraden.

Miranda Nouwen, Eigenaar The PowerUp
Company
en Maurice Stassen, Advocaat Strafrecht Linssen
en Jools, Tilburg

Als je bij Debby op de koffie bent geweest
om een reis te bespreken, heb je helemaal
geen zin meer om te werken: dan wil je het
liefst meteen op reis.
We gingen via haar naar: Thailand,
Singapore en Bali, en de GIli eilanden Sri
Lanka en de Malediven, Abu Dhabi, Curacao
en Aruba. Wij hebben het zo fijn gehad en
alles was tot in de puntjes geregeld!

Harold De Baar, Director Vince Consultancy
Anke, Julie en Tijmen, Berkel Enschot



De trekking naar de orang oetans, het

verborgen hotel midden in de rijstvelden

waar we met de kids sliepen in de

bungalow op palen, de ceremonie met de

Balinese priester, vuurvliegjes in de

avond. Oog in oog, samen kijkend door

onze snorkelbril en zwemmend naast een

enorme zeeschildpad. Onvergetelijk, de

hele reis was geweldig. Debby, bedankt

voor een zeer goed verzorgde trip waarin

we heerlijk in de watten zijn gelegd. Dat

begon al van tevoren in het contact met

jou, en het hield niet op na de reis. Heel

bijzonder, je bent een verademing in de

reiswereld.

Aartjan en familie, Zeist
Online marketing specialist en
Auteur beste verkochte Management
Boek van het jaar

REISERVARINGEN VAN 
ONZE VASTE GASTEN

Lieve Debby, 
Wat een mooie bos bloemen, super lief van
je! We hebben een prachtige huwelijksreis
gehad heel erg bedankt voor alles. We
hebben van elke seconde genoten. Luxx
Resort Maldives is een perfect resort voor
een honeymoon en wat een topservice.
Hierbij nog wat foto’s en tot snel.

Azeddine en Soumaya El Akili,
Begeleider Stichting Zahet, Duiven



Een gezellige intake bij Debby en Hans

thuis: het wordt de zeilexpeditie naar

Raja Ampat! Winter in NL en wij zitten

twee weken op een fantastische boot

in het paradijs. De mooiste

onderwaterwereld, uren snorkelen,

verrukkelijk eten, verse sambal,

watervallen, spelende papua kids,

parelduikers. De paringsdans van de

paradijsvogels is zo’n bijzondere

ervaring.

Debby adviseerde ons ‘n paar dagen bij

te komen op de Gili’s in een lekker

luxe resort in een beachbungalow met

uitzicht op de zee en Lombok.

Dave van Bergen, Projectmanager KDW

Noortje Brocken, Team Lead Petrol

Industries Tilburg

Hi Debby,

Wij zijn alweer een paar weekjes terug

van onze onvergetelijke huwelijksreis. 

Wat was het bijzonder! Graag willen we je

bedanken voor alle goede zorgen tijdens

ons verblijf op de Filipijnen. 

Alles was tot in de puntjes geregeld. 

We voelden ons echt newly weds 😊.

 

Bijgaand wat foto's van onze avonturen. 

Nogmaals bedankt, ook voor de fles wijn

op Sydney's verjaardag, wat een

verrassing. 

Groetjes,

Sydney Romeo, Team United Insurance

Michelle Wiegman, Creative Director

Yellow Dress Retail

REISERVARINGEN VAN 
ONZE VASTE GASTEN



Inmiddels hebben we bij Debby al vier

reizen geboekt. Naar Singapore &Java en

Bali, Maleisië, Sri Lanka & Malediven en

naar Ambon samen met onze moeder.

Ons hoogtepunt? De overnachting

midden in de jungle van Sarawak,

Maleisie heeft wel veel indruk gemaakt.

We kwamen aan bij de Ibanstam die in

een Longhouse op houten palen wonen.

En daar bleven we slapen? We kregen

echt een shock, maar toen we zagen hoe

de mensen hun best deden het ons naar

de zin te maken, is dit nog altijd onze

meest heftige en bijzondere ervaring. 

Bart van de Weijgaert, Vestigingsmanager

Volvo Cars 

Ade Zijlstra, P&O Adviseur WVS

REISERVARINGEN VAN 
ONZE VASTE GASTEN

Een van de hoogtepunten was voor ons

de Schwedagon Pagode in Yangon en

dan wel bij zonsondergang. De prachtige

gloed van de pagode, het gebabbel van

de mensen die er rondom lopen, de

gemoedelijkheid van iedereen maar ook

het respect wat door de mensen

betoond wordt aan alle boeddha’s, dit

alles schept een betoverende sfeer die

we nergens anders tegen zijn gekomen.

Verder was Bagan (natuurlijk) een

bijzondere ervaring. Ga er snel heen,

voordat alles onder de voet wordt

gelopen. Bij Pindaya sliepen we in een

hotel met huisjes. Het restaurant is

volledig van bamboe en ziet er prachtig

uit.

Emmie Kapteijns, Eigenaar en Fiscaal

Adviseur Kapteijns Advies

Louis Hopmans, Lean Six Sigma Black

Belt Continuous Improvement



''Onze dochter wilde een inifity pool, onze zoon MOEST de orang oetans zien. Ik weet niet
wie van wat meer heeft genoten!'- Fam Van den Ende

'Mijn dochter maakte bij Flores foto's van de mantaroggen ongelofelijk toch!' -
 Fam Van der Lugt

'Met je zoon een vulkaan beklimmen bij zonsopkomst. Onvergetelijk!' - Fam Steendijk

'Op de fiets door de rijstvelden met de hele familie, zo gezellig! En dan ook nog heerlijk
lunchen.' - Fam. Reedijk

'Ook al is mijn zoon 18, reizen met hem is zó bijzonder.' - Fam Van Maele

 

REISERVARINGEN: ONTSPANNEN
REIZEN MET KINDEREN



Hoe bereid je je voor op ons gesprek? Nu dat je meer weet over onze
speciale methode: de Travelboutique VIP Experience en hoe onze
klanten genieten van hun reizen, geef ik je enkele handige tips hoe je
ons gesprek goed kunt voorbereiden zodat jij er het meeste uithaalt. 

Beantwoord de vragen op de volgende bladzijde. Jouw antwoorden
geven mij een goed beeld van je wensen voor je reis, zodat wij jouw
mooiste, bijzondere, unieke en vooral onvergetelijke reis kunnen gaan
regelen. Als je denkt bij een vraag 'Ik heb echt geen idee!', dan is dat
ook OK. 

Stuur je antwoorden voor ons gesprek naar me toe, dan nemen we ze
samen door.

VOORBEREIDING OP ONS
GESPREK



Vragen over jouw droomreis

1.     Met wie ga je op reis? Aantal volwassenen, aantal kinderen en wat is de leeftijd
van de kinderen?
2.     Wat is de gewenste vertrekdatum?
3.     Wat is je gewenste bestemming? (indien niet bekend, kun je dit open laten)
4.     Hoeveel dagen wil je op reis?

REISGEZELSCHAP, BESTEMMING EN DATA1.

-       Wat wil je beleven op reis, waar krijg jij een kick van en waar rust jij van uit? Wil
je op avontuur en veel inspiratie opdoen? Of is de reis bedoeld met veel kalmte te
zijn en eindelijk je boek te lezen dat je maanden geleden kocht? Denk aan Self Care:
Wat heb jí́j ́nodig?

-       Hoe wil je je voelen op reis? Waar verlang jij het meest naar als je aan deze reis
denkt?
  
-       Is het de koffer inpakken, de massage op het strand? Of die orang oetans
eindelijk in het wild zien? Is het een zeiljacht dat het verschil maakt of juist de luxe
matras van je strandbed? Ben je gek op een city trip of ga je liever naar een klein,
oorspronkelijk dorpje op het platteland. Ga je graag de natuur in en is het dan de
jungle die jou aantrekt of juist in en onder water? Hou je van shoppen of ontmoet je
liever een lokale priester met een bijzonder verhaal bij volle maan? 

-       Welke reis heb je eerder gemaakt en gaf jou een heerlijk gevoel, op welke reis
kijk jij specifiek terug met veel plezier? Wat gebeurde er toen en waar praat jij nog
jaren over na over een reis? 

-       Welk reisprogramma kijk je graag? Hou je van koken? Welke boeken over een
reis, reisroman of film op een locatie in het buitenland vind jij te gek?

 -       Hou je van een specifieke hobby? Ben je sportief, hiking de vulkaan op of uren
snorkelend boven een rif? Wil je je verdiepen in yoga, Ayurveda, meditatie? 

2. JOUW DROOMREIS



Vragen over jouw droomreis

-       Is er een reis op de website TRAVELBOUTIQUE.NL die je aanspreekt? 

- Heb je een voorkeur voor een airline, de vluchtklasse (economy/business/first
class)? 

-       In wat voor stijl hotel/resort verblijf je graag? Bijvoorbeeld: 3, 4, 5-sterren
hotels, eco-lodges, bijzondere locaties, strandlocaties met snorkelrif, luxe
strandhotel aan het einde van de reis of juist aan het begin, watervilla of bungalow
op het strand?

-       Zijn er dieetwensen, persoonlijke voorkeuren, fysieke beperkingen of andere
specifieke wensen waar we rekening mee mogen houden?

-       Hebben jouw reisgenoten specifieke wensen? 

4. REISBUDGET

 O EUR 1.500-2.500 PER PERSOON REIS INCL TICKETS
 O EUR 2.500-3.000 PER PERSOON REIS INCL TICKETS
 O EUR 3.000-5.000 PER PERSOON REIS INCL TICKETS
 O EUR 5.000-10.000 PER PERSOON REIS INCL TICKETS
 O Geld speelt geen rol, ik wil gewoon de mooiste reis beleven.

En tot slot, wat wil je me nog meer vertellen dat ik niet mag vergeten mee te
nemen in het ontwerp van de reis? 

Vertel me jouw ideale beelden die jij in gedachten hebt, 
dan zorg ik dat jij die in werkelijkheid gaat beleven.

3. REISSUGGESTIES / STIJL EN KLASSE RESORTS / DIEETWENSEN



Ik kijk er naar uit je snel weer te
spreken over je reis

Wow! Dat waren even een paar pittige vragen.

Maar... maak je geen zorgen, want wij gaan er samen doorheen lopen. Als je iets te
binnen schiet, noteer het, alles is uiteraard bespreekbaar. Ik kijk er naar uit je te
ontmoeten en je zien hoe ik je kan adviseren zodat die mooie droomreis
werkelijkheid wordt. 

Ik geloof in jou en jij bent helemaal toe aan deze reis. Het is tijd om jezelf weer eens
te verwennen.

Lieve reisgroeten!
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Reizen is mijn gave. Ik moet reizen, ik heb geen
keuze. Het is voor mij als ademen.  

Na een prachtige carrière bij luxe reisorganisaties
en in internationale posities in de Effectenhandel
en Private Banking, startte ik in 2012 mijn eigen
reisorganisatie. Sinds 1998 reisden wij 60 keer naar
40 landen, waarvan 26 keer naar alle eilanden in
Indonesië en de Filipijnen. Bali is ons tweede thuis.

Aan het strand van BALI schreef mijn Business Plan.
Mijn oma's inspireerden mij om mijn eigen bedrijf
te beginnen. Zij waren vrouwen die nooit op reis
gingen of hebben gevlogen, omdat dat simpelweg
in hun tijd niet bestond. Ik gun het iedereen een
droomreis mee te maken. 

Mijn slechte ervaringen met pakketreizen en
bouwstenen, slecht advies en vaste vertrekdata,
leidden ertoe dat ik ontevreden was over de
‘gewone’ manier van reizen.
 TRAVELBOUTIQUE  ben ik gestart omdat reizen op
maat naar verre bestemmingen de mooiste manier
van reizen is. Het goede nieuws is dat ik uitvond:

P.S. WIL JE MEER OVER MIJ WETEN?

Jij KUNT die ideale reis gaan maken

OP HET STRAND VAN BALI SCHREEF IK MIJN BUSINESS PLAN

Dankzij de 60 verre reizen die ik zelf maakte, werken we nu met onze unieke methode.

Inmiddels hebben we bijna duizend reizen geboekt voor meer dan 400 klanten. Sommige

klanten boeken alweer hun vijfde reis bij ons. Een groot compliment!

Dit bedrijf heeft mij een rijk persoonlijk internationaal netwerk gebracht, met zakenrelaties

die vrienden zijn geworden. Ik boekte reizen naar Bali voor onze gasten, terwijl ik op reis

was hoog in de Himalaya in Bhutan. Tijd en afstand bestaan in mijn wereld niet. In Bhutan is

Gross National Happiness belangrijker dan de economische groei: een inspirerende

denkwijze. Daarom ben ik gepassioneerd om jouw reis te ontwerpen en boeken. Tot snel!



H E T  I S  T I J D  V O O R  

E E N  N I E U W  A V O N T U U R


