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Wat er ook gebeurt, We blijven op reis gaan. 
Dus is elke besparing er een. Met Deze 53 tips  

Maak je De volgenDe vakantie buDgetvrienDelijker. 
Tekst: Marc Erwich
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1. Maak tijdig een plan
Want wie tot het laatste moment 

wacht loopt het risico om gedwongen in de 
duurste periode op vakantie te gaan. Zeker 
als je met meerdere personen bent. Bedenk 
ook vooraf wat voor vakantie je wilt, waar 
de reis heen gaat en wat het budget is.  
Eenvoudig en doeltreffend.

2. ga ‘out of the box’
De Spaanse Costa, een Grieks eiland 

of de Franse Côte d’Azur. Heerlijke vakantie-
bestemmingen, maar vaak toeristisch en 
duur. Als je eenmaal de gebaande paden 
verlaat, scheelt dat flink in de portemonnee. 
Vooral in Oost-Europa liggen de prijzen  
lager en zijn er nog tal van ‘onontdekte’  
pareltjes.  Twee voorzetjes:  Montenegro  
en geheimzinnig Transsylvanië. En voor  
de wintersporters: al eens aan Tsjechië  
of Turkije gedacht?

3. ontwijk het topseizoen 
Open deur: mocht je de mogelijkheid 

hebben om buiten het hoogseizoen met  
vakantie te gaan, doe dat dan! In de zomer-
maanden en rond Kerstmis (plus februari en 
Pasen voor de wintersporters) stijgen de  
prijzen van vliegtickets en hotels explosief. 
Betaal liever minder in het laagseizoen en 
krijg dan meer waar voor minder geld.

4. bied Mee
Wie over tijd en geduld bschikt, 

slaat z’n slag op een reisveilingsite. Met 
een beetje geluk ga je voor een 
prikkie op vakantie of  een week-
endje weg. Let wel goed op de 
voorwaarden om ongewenste   
verrassingen te voorkomen.  
Tip: blijf lang op en bied in het 
holst van de nacht. Dan is de  

concurrentie het kleinst en scoor je vaak 
de echte koopjes. De grootste Nederlandse 
site op dit gebied is vakantieveilingen.nl.  
Op www.hotelkamerveiling.nl scoor je  
voordelige overnachtingen.

5. pak de bus!
Wat nou Ryanair? De bus is (bijna) 

altijd goedkoper dan het vliegtuig.  Op 
www.eurolines.nl staan tal van goedkope 
busreizen naar bestemmingen door heel  
Europa. Een retour Utrecht-Berlijn is al  
beschikbaar vanaf € 63 (Super Promo Ticket). 
Parijs heen en weer begint bij € 33. 

6. of toch de trein
Iets duurder dan de bus, maar vaak 

goedkoper dan het vliegtuig. Bovendien  
bereik je het hart van vele Europese steden 

letterlijk in sneltreinvaart. Vooral grote plaatsen in België, Frankrijk 
en Duitsland zijn prima per spoor te doen. Kijk op www.nshispeed.nl 
voor de bestemmingen en tarieven.

7. huur een week 
Wil je een paar dagen op pad met een huurauto? Informeer 

dan naar de weekprijs. Opmerkelijk genoeg is die soms lager dan 
de prijs voor drie dagen autohuur. Ga als budgettoerist voor het 
kleinste en meest simpele model. Bijkomend voordeel: is dat model 
niet leverbaar, dan is de vervangende auto een ‘gratis’ upgrade.

8. boek op dinsdagMiddag
Toch met het vliegtuig? Boek dan dinsdagmiddag. In het 

weekend worden de meeste vakanties geboekt en reisorganisaties 
passen daar hun prijzen op aan. Volgens onze ervaringen is het 
boeken van een vakantie op deze dag het voordeligst. Het eenmalig 
opofferen van je lunchpauze loont dus.

9. Vertrek na het weekend
Net als voor het boeken geldt: mijd het weekend. De tarieven 

liggen dan hoger, dus als je flexibel bent is een doordeweekse vlucht 
aan te raden. Op dinsdag, woensdag en donderdag vlieg je meestal 
het goedkoopst. Heb je wel wat uurtjes slaaptekort over voor een 
nóg scherpere prijs? Vlieg dan ’s ochtends vroeg of ’s nachts.  

10. wees flexibel
Zoek, met de voorgaande tip in je achterhoofd,  tot je de  

ultieme combi van data hebt gevonden waarop je zowel heen- als 

terug vliegt voor de bodemprijs. Sommige 
airlines (zoals Transavia en Easyjet) hebben 
een handige prijzenkalender waarop je de 
goedkoopste vluchten in één oogopslag ziet. 
Ook handig: vink het hokje ‘flexibel met  
reisdata’ aan. Besparing: € 50 tot € 200  
per persoon!

11. speel de speurneus 
Doorspit meerdere vergelijkingssi-

tes van vliegtickets (zoals Cheaptickets of 
Skyscanner) én sites van diverse airlines. 
Tarieven verschillen flink per site, en die  
tonen ook niet altijd alle vluchtmogelijkhe-
den. Hoe meer je checkt, hoe beter. Op 

www.vliegennaar.nl staan zelfs per bestemming de aanbiedingen aangegeven 
van de vergelijkingssites.  Dit scheelt op verre vluchten soms € 200 per persoon!

12. reserVeer tijdig…
Want bij vroeg (lees: maanden van tevoren) boeken betaal je over het 

algemeen de laagste prijs. Als er nog maar weinig stoelen beschikbaar zijn, 
schieten de prijs als een komeet omhoog.  Tip: in januari en juli worden de  
nieuwe dienstregelingen bekend en liggen de prijzen het laagst.

13. ...of op het laatste MoMent
Klinkt tegenstrijdig, maar er zit toch logica in. Wanneer het vliegtuig 

nog niet vol is en het toestel bijna de startbaan opdraait,  zakt de prijs van  
een ticket nog  wel eens rap. Luchtvaartmaatschappijen bieden liever de over-
gebleven stoelen tegen een dumpprijs aan, dan ze leeg te  laten. Voorwaarde is 
wel dat je niet erg kieskeurig bent qua bestemming en -data.  
Kijk op www.inpakkenenwegwezen.nl voor inspiratie.

14. ga VreeMd!
Schiphol is niet het enige vliegveld in Nederland. Vertrek vanaf een  

ander,  regionaal vliegveld is soms een stuk goedkoper.  Vergeet ook niet over de 
grens te kijken. Een vlucht vanaf Brussel, Charleroi of  Düsseldorf kan flink wat 
euro’s besparen.

15. waarheen gaat de prijsVechter?
In plaats van zelf na te denken over allerlei mogelijke bestemmingen 

kun je het omdraaien: laat het aanbod van bekende prijsvechters, zoals Ryanair, 
je keuze bepalen. Het bestemmingenaanbod van de lowcostairlines is groot en 
groeit, waardoor er genoeg te kiezen valt.

16. Vlieg oM
In een keer van A naar B is erg  

gemakkelijk, maar niet altijd het goedkoopst. 
Een overstap in C (en misschien ook D) kan 
je veel geld besparen. Nadeel: je reistijd 
loopt op. Voordeel: bij voldoende overstap-
tijd kun je nog snel de highlights van de  
stad bekijken.

17. laat je Verrassen! 
Tijd is geld. Laat daarom een 

groepje reisfanaten vlieg-, slaap- & pakket-
deals voor je zoeken. www.surprisetickets.nl 
staat vol met uiteenlopende aanbiedingen 
en budgetdeals. En de koopjesjagers van 
www.melookyoubook.com gaan op aan-
vraag (en tegen een kleine vergoeding) op 
zoek naar de scherpst geprijsde tickets.

18. ga all-inclusiVe
De perfecte manier om je budget 

onder controle te houden. Je weet vooraf al 
wat de reis kost en wat je ter plekke nog 
kwijt bent. Ook hier geldt: kijk wel eerst of 
het echt niet goedkoper is om zelf vervoer  
en verblijf te regelen. En: blijf niet met je  
gekleurde polsbandje de hele dag bij het  
hotelzwembad hangen.  

19. bezoek de fora
Twee weten meer dan één. Laat 

staan een wereldwijde community, die  
allerlei tips deelt op reisfora. Vraag je  
budgetvrienden op de fora van Lonely  
Planet en Tripadvisor dus om dat ene  
goedkope hotelletje of voordelige pension. 
Of lees de topics door voor andere  
bruikbare adviezen.

20. ruil Van huis 
Omdat het een goedkope 

manier om een luxe-vakantie te 
vieren is.  Je betaalt namelijk 
niks voor het gebruik van  
andermans woning, van  
Australië tot Zwitserland.  
Schrijf je op www.intervac.nl 
of www.holidaylink.com  
in en bekijk het ruime 
aanbod. Je betaalt  
alleen lidmaatschaps- 
kosten. En uiteraard moet 
je er wel tegen kunnen dat 
er vreemden in jouw huis  
verblijven.

21. huur een huis
Toch liever geen 

onbekenden in jouw bed?  
Dan kun je er ook voor  
kiezen om een appartement 
of vakantiehuisje te huren.  
Dit is bijna altijd goedkoper dan 
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33. traVel light
Handbagage niet onder de tien kilo? Oei, had nou maar je 

bagage gewogen. Wie bijv. met Ryanair vliegt, betaalt fors bij  
als de bagage niet voldoet aan de afmetingen 
(55x40x20cm) of het gewicht (€ 20 per kg).  
Tip: neem een marge van 500 gram, om nare 
verrassingen met afronden te voorkomen. Ook 
het meenemen van een koffer kan bij lowcosters 
flink in de papieren lopen.  Vijftien kilo is al goed 
voor € 30. Oh ja, denk aan de vloeistofregel!

34. skip de luchtige hap 
Bij gebrek aan concurrentie is het eten 

en drinken in vliegtuigen flink aan de prijs. Voor 
een eenvoudig broodje of drankje ben je zo een 
paar euro kwijt. Vooral bij prijsvechters moet je 
flink in de buidel tasten: een biertje voor € 5 is 
allang niet vreemd meer. Ook op vliegvelden 
kun je beter niet toegeven aan impulsaankopen. 
Neem liever proviand van huis mee en vul je 
waterflesje pas ná de bagagecontrole.  
Bespaart zo € 10.

35. download apps 
Met je smartphone kun je talloze apps downloaden.  

Navigatie, communicatie, fotografie, nieuws, reisinformatie, weer: 
alles is te krijgen. Erg handig, want zo heb je bijv. voor een prikkie 
een plank aan woordenboeken op zak en stapels aan plattegronden 
en gidsen. Daarnaast scheelt het een hoop ruimte in de tas!  
Kijk op www.reizen.nl voor de 50 beste reisapps. 

36. controleer je (reis)Verzekeringen 
Het is zonde om dubbel gedekt te zijn. Kijk dus voordat  

je een annuleringsverzekering afsluit, of je niet al doorlopend  
verzekerd bent. Weet je bijvoorbeeld waarvoor je gedekt bent met  
je autopolis als je in de huurauto rondrijdt? Hiermee ben je zo een 
middagje zoet. Niet leuk, wel voordelig.

37. rijd tolVrij 
Denk je goedkoop met de auto op vakantie te gaan, betaal 

je aan de lopende band tol. Vervelend, maar niet onvermijdelijk.  
Kijk daarvoor op de routeplanner www.viamichelin.nl, die een optie 
‘tolvrij’ heeft bij de zoekmogelijkheden. Vooral in Frankrijk is dat 
lucratief: scheelt op een autoretour Utrecht – Nice dik € 60 op de  
totale reissom (inclusief benzine). Minpuntje is wel dat je vier uur 
langer onderweg bent.

38. tank sliM 
De benzineprijs bereikt overal recordhoogtes. Wil je tijdens 

je vakantie niet bij elke pomp steil achterover slaan, raadpleeg dan 
eerst op www.united-consumers.nl. Hier staat een vergelijking in 
procenten van Europese brandstofprijzen t.o.v. Nederland. En op 
www.vab.be (je vakantie > verkeersinfo > Europa > brandstofprijzen) 
vind je een uitgebreide lijst met Europese brandstofprijzen.

39. spoor ‘s nachts
Vervoer en verblijf in één? Stap dan op de nachttrein.  

In Europa is een ruim aanbod van nachttreinen en zo bereik je  
liggend op één oor je bestemming. Naast een grote kostenbesparing 
is het ook nog eens een zeer efficiënte tijdsbesteding.  
Kijk op www.citynightline.nl voor alle bestemmingen en prijzen.

een hotel of pension. Zeker als je met meer dan twee personen reist. 
Zoek bijvoorbeeld op www.vakantiehuizen.nl of via de site van de  
lokale VVV of het verkeersbureau.

22. reserVeer last Minute
Toch lever een hotel? Wacht dan zo lang mogelijk. Uit  

onderzoek van REIZEN Magazine blijkt dat last minute boeken vaak 
voordeliger is dan twee maanden van tevoren. Het aanbod vlak 
voor vertrek is wel veel beperkter. Ook goed om te weten: wanneer 
algemene hotelboekingssites geen beschikbaarheid meer hebben, 
bieden de hotels zelf vaak nog wél kamers aan.

23. skip het ontbijt
Hotels vragen steeds vaker woekerprijzen voor het ontbijt. 

Twee tientjes per persoon voor een klef croissantje, lauwe koffie en 

www.firsthotels.com (hotels in Scandinavië) 
en www.premierinn.com (Groot-Brittannië & 
Ierland). Een algemene hotelboekingssite 
met prijskalender is www.wotif.com, met  
hotels over vrijwel de hele wereld in het 
aanbod. 

26. check de ligging
Uiteindelijk een leuk & voordelig 

hotel gevonden? Vergeet dan niet om ook 
even de kaart erbij te pakken.  Wanneer  
eetgelegenheden en winkels niet op loop-
afstand liggen, ben je al snel aangewezen 
op de taxi of het (dure) restaurant van  
het hotel.  

27. laat je brengen…
…naar het vliegveld en ook ophalen. Op Schiphol kost een 

week je auto parkeren al snel € 50. Wie niet over een auto beschikt 
en ver van een treinstation woont, is nog duurder uit met een taxi.  
Kies anders voor de trein. Maar de beste (en goedkoopste) optie is 
meestal om iemand lief aan te kijken.

28. Maak een paklijst
Klinkt erg betuttelend, maar ook jij bent vast wel eens  

vergeten om je aftersun, telefoonlader of contactlenzenvloeistof mee 
te nemen. Zonde om dat dan op je vakantiebestemming te kopen,  
dus verklein de kans hierop door een paklijst samen te stellen.

29. prik Voor een prikkie
Als de prikken tegen DTP en Hepatitis A je niet doen  

duizelen, dan doet een blik op de rekening dat wel. Een consult met 
bijbehorende prikken loopt zo tegen de € 90. Het loont dus de moeite 
om de tarieven van ggd’s, huisartspraktijken en travel clinics te ver-
gelijken. En als je toch bezig bent: op www.thuisvaccinatie.nl staat 
hoeveel je terugkrijgt per maatschappij (onder ‘vergoedingen’).

30. neeM reispillen oVer
Ga je bijvoorbeeld naar malariagebied en moet je allerlei 

dure reismedicatie aanschaffen? Kijk dan eerst eens rond of je iets 
over kan nemen van familie of vrienden. Vele reizigers houden  
pillen over van (verre) vakanties en hebben er toch niets meer aan, 
want meestal zijn ze beperkt houdbaar. Met de inmiddels bekende 
puppy-blik krijg je ze vaak voor nop.

31. de Marktplaats, toch Voordeliger 
Op Marktplaats  en bol.com shoppen loont ook.  Voor de 

koop of verkoop van je reisgids (let wel op de datum) bijvoorbeeld.  
Op marktplaats.nl kun je sowieso uitgebreid voordelig winkelen: 
klamboes, luchtbedden, verrekijkers, vliegtickets, treinkaartjes,  
snelwegvignetten: de lijst is eindeloos.

32. bespaar door daadkracht
Veel organisaties bieden allerlei diensten aan, maar hoe 

meer tussenpersonen, hoe duurder de reis.  Zo neemt een visum- 
bureau je weliswaar veel administratieve rompslomp uit handen, 
maar betaal je daar ook de rekening voor. Een reisbureau is ook erg 
gemakkelijk, maar een digitale zoektocht is bijna altijd goedkoper. 
Regel daarom zoveel mogelijk zelf.

aanmaak-jus d’orange is geen uitzondering. 
Boek liever zonder ochtendmaal en start de 
dag in de buurtkroeg. Zo ben je doorgaans 
veel goedkoper uit dan in het hotel zelf, en 
het is vaak nog leuker ook. Nog goedkoper: 
scoor je ontbijt bij de buurtsupermarkt of  
lokale bakker.

24. saMe saMe, but different
Dat even verder zoeken naar een 

kamer loont, bewijzen prijsvergelijkers als 
www.hotelscombined.com en www.looking-
forbooking.com. Dezelfde kamers in hetzelf-
de hotel op exact dezelfde datum gaan voor 
fors verschillende tarieven van de hand.  
Zo bespaar je op een meerdaags verblijf  
al snel honderden euro’s . 

25. flexibel? gebruik een  
prijskalender

Ga niet zoeken tot je een ons weegt voor de 
mooiste tarieven, maar draai de zaken om: 
door een prijskalender te gebruiken, een 
handige tool die een groeiend aantal hotel-
sites aanbiedt. Daarop zie je direct op welke 
dagen hotels het goedkoopst boekbaar zijn. 
Hotelketens met een prijskalender zijn o.m. 
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40. doe boodschappen
Elke dag buiten de deur eten is een  

behoorlijke kostenpost. Een goedkope en tevens  
leuke optie is om zelf boodschappen te doen en  

te gaan picknicken in dat ene leuke parkje. Koop vooral  lokale  
producten. Sla meteen ook flesjes drinken en snacks in, zodat je  
niet afhankelijk bent van dure terrassen. 

41. eet niet op hotspots
Lunchen pal naast de Eiffeltoren is natuurlijk leuk, maar 

ook erg prijzig. Duik liever een wijkje achteraf in, waar de rekening 
een stuk lager zal liggen. Bovendien is de kwaliteit van het eten 
vaak beter dan bij de concullega’s in het centrum, omdat ze meer 
moeite moeten doen om klanten te trekken en te behouden. 

42. goochel Met de Minibar 
Heb je de verleiding van een koud blikje cola uit de minibar 

niet kunnen weerstaan, ondanks de megamaxi-prijs? Haal dan net 
zo’n blikje bij de supermarkt en zet dat op de lege plaats. 

43. ding af
Buiten de westerse wereld een  
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goede gewoonte: afdingen. Zie het als een 
spel en hou voor ogen dat de koopman zijn 
waar altijd voor een zo hoog mogelijke prijs 
wil verkopen. Ook op grotere zaken, zoals 
hotelovernachtingen en autohuur, kun je 
vaak veel van de vraagprijs afknibbelen.

44. koop neppers 
Maar niet te veel. Met drie neparti-

kelen in de categorieën horloges, cd’s/dvd’s 
en ‘overig’ kun je nog gerust de douane  
passeren, bij overschrijding loop je de kans 
op een boete. Parfum is beperkt tot 250 ml 
per persoon. Voor alle regels, raadpleeg 
www.douane.nl. 

45. Vraag btw retour 
Grote aankoop  gedaan? Bewaar 

dan de bonnen en vorder BTW terug bij de 
Duty Free-kantoren die op veel grotere 
vliegvelden te vinden zijn.  Bij een uitgave  
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van een paar honderd euro, krijg je al snel  
enkele tientjes terug. Meer info op:  
www.vatfree.com/nl. 

46. bezoek gratis attracties 
‘Ik betoal heulemoal nerreges mir 

veur!’ is een gevleugelde uitspraak van een 
hoofdrolspeler in de tv-serie New Kids. Nou 
gaat dit wat ver, maar op vakantie kun je  
genoeg zien zonder de portemonnee te trek-
ken. Parken, kerken, openbare gebouwen,  
opgravingen; er zijn gratis attracties genoeg.  
Op internet circuleren talloze lijsten van gratis 
bezienswaardigheden. Kijk bijvoorbeeld op 
www.freeineurope.com of google op ‘free  
tourist attractions + naam bestemming’.

47. deel kosten 
Als soloreiziger betaal je voor alles de 

volle mep: soms wel tot 90% meer dan koppels. 
Simpelste oplossing: zoek een reisgenoot.  
Dit kan op sites als www.gasamenopreis.nl  
of www.reisgenoten.nl. Als je niet je hele  
vakantie opgescheept wil zitten met een 
vreemde, maar wel kosten wil besparen,  
doe het dan parttime. Vraag bij een taxi- 
standplaats wie er een taxi wil delen, of  
zoek af en toe een kamergenoot.

48. pas je belgedrag aan
Bellen en gebeld worden in het  

buitenland kan veel geld kosten. SMS liever. 
Of nog beter, stuur WhatsApp-berichten  
vanuit een plek met wifi. Schakel ook je  

voicemail uit, want je betaalt zowel voor het inspreken 
als afluisteren van de boodschap. Wil je toch een lang, 
internationaal belletje plegen, gebruik dan een collect-
call gesprek. En een nieuw simkaartje is ideaal om op  
je vakantiebestemming in contact te blijven met je  
reisgenoten.

49. netwerk wijs
Doe voor vertrek het volgende: zet roaming uit. 

Want even kort internetten in het buitenland zorgt vaak 
voor peperdure rekeningen. Als je toch op je mobiel  
online wilt blijven, schakel je eenvoudigweg wifi in.   
Tegenwoordig kun je op heel veel plekken (kosteloos) 
verbinding maken met deze draadloze netwerken.  
Voor wie de telefoon thuis laat: duik het internetcafé in.

50. check de koers 
Kijk vóór je weggaat wat de huidige wissel-

koers is (www.xe.com), zodat je eenmaal op bestemming 
weet of je niet getild wordt in een wisselkantoor. Bedenk 
ook een handige omrekenfactor, want voor je het weet 
geef je geld als water uit. Vooral in landen waar je voor 
een euro een kruiwagen vol biljetten krijgt, is dit aan te 
raden.

51. pin niet (te) Vaak
Flappen tappen buiten de EU kost al snel € 2. 

Hou je aan je budget (zie tip 1) en pin zo min mogelijk. 
Dat geldt zeker op het einde van de reis, want terug  
wisselen kost ook geld. Cash opnemen met je creditcard 
is twee keer zo duur. 

52. eis coMpensatie 
Een vertraagde vlucht is onplezierig, maar het 

kan je wel een financiële meevaller opleveren. Als er 
geen sprake is van overmacht, dan kun je EU-Claim  
(www.euclaim.nl) inschakelen om je compensatiegeld 
op te eisen. Mocht het niets opleveren, kost het ook niks, 
aangezien ze op no cure, no pay-basis werken.  
Hetzelfde verhaal gaat op voor www.missrefund.nl, 
waar je luchthavenbelasting op ongebruikte vliegtickets 
terug kunt vorderen.

53. gebruik je gezond Verstand 
Nog zo’n open deur die 

we even intrappen. Want hoe vaak 
hoor je niet verhalen over reizigers 
die zijn opgelicht? Wissel dus geen 
geld op straat voor die geweldig 
gunstige koers, neem niet alles 
voor zoete koek aan en blijf je  
hersens gebruiken.
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