
De ultieme Reis Spiekbrief
om gemakkelijk veel geld te besparen op je volgende reis. En je meer kunt reizen :)

VRijDOEN

Een ebook van



Bespaar minimaal 450 Euro op je volgende reis
Steek deze Spiekbrief dus in je achterzak. 

VRijDOEN



Hoi! Wij zijn Jandaan & Marleen, 
en wij willen Nederland vrijer maken. Wij hebben in 2015 ons leven radicaal veranderd. En daardoor leven 
wij nu een vrij, waardevol en onafhankelijk leven. Wij zijn vrij in de kop en vrij om te gaan en staan waar we 

willen. Jij kunt ook je perfecte lifestyle leven en VrijDoen. Als je wilt. 
Lees meer over ons op VrijDoen.

VRijDOEN



Deze Reis Spiekbrief is een cadeau aan jou
We zijn blij dat we elkaar getroffen hebben en dat je op de hoogte wilt blijven. Wij delen met jou inspiratie 
voor meer VrijDoen. In deze Spiekbrief geven we onze 15 beste reis hacks weg om met gemak minimaal 

€450,- te besparen op je volgende trip (in 3 weken tijd). Zodat je meer kunt reizen. Op naar Tip #1!  

VRijDOEN



Reis hack 1 - Boek niet van 
tevoren maar na 
aankomst
Door wat meer onzekerheid in je reizen toe te 
staan, bespaar je veel geld. Dit betekent 
specifiek dat je niet van tevoren boekt, maar 
je zaken ter plaatse regelt. Deze tip geldt voor 
accommodaties, rondleidingen, buskaartjes, 
motorverhuur en de lijst gaat bijna eindeloos 
door. Als je vooruit boekt, betaal je een 
vergoeding voor de persoon in het midden en 
een toeslag voor risico-mijden. Reserveer ter 
plaatse en je vermijdt de tussenpersoon en je 
hebt te maken met de echte prijzen. 

Maak je geen zorgen over het missen van 
dingen. We reizen fulltime sinds 2015 en we 
hebben nooit één ding gemist, ondanks het 
feit dat we niet vooruit boeken. Maar in 
plaats daarvan hebben we veel geld 
bespaard. Ok vooruit dan, Machu Picchu 
vooraf reserveren is wel handig.  VRijDOEN



Reis hack 2 - Ga 
onderhandelen
Een ander voordeel van hack 1 - ter plekke 
reserveren - is dat er meer ruimte is om te 
onderhandelen over de prijs. Reizen naar een 
ander land betekent genieten van een nieuwe 
cultuur. In veel culturen is onderhandelen net 
zo gewoon als ademen. De prijs die in eerste 
instantie wordt genoemd is het uitgangspunt 
van de onderhandelingen. Als je leert 
onderhandelen en het ook daadwerkelijk 
doet, bespaar je veel geld. Gebruik je 
onderhandel skills voor bijna alles. Voor een 
kamer, een rondleiding, winkelen op de 
markt. Als je niet gewend bent om te 
onderhandelen, kan het in het begin vreemd 
aanvoelen. Gun jezelf wat leertijd en merk 
hoe je geleidelijk aan beter wordt. Fun makes 
it run! 

VRijDOEN



Kleine besparingen tellen op.
Drink 1 biertje minder per dag 

en je bespaart gemakkelijk 
€60,- in 1 maand. En je hebt 

nog steeds een geweldige tijd. 

VRijDOEN



Reis hack 3 - Maak van 
openbaar vervoer je 
favoriet
Reis met het openbaar vervoer. Openbaar 
vervoer is goedkoop, het is leuk en je 
ervaart het lokale leven van heel dichtbij. 
Een dag vol leuke verrassingen is 
gegarandeerd! We reizen bijna altijd met 
het openbaar vervoer en veel van onze 
meest geliefde reisherinneringen zijn van 
deze momenten. Bijvoorbeeld de 
herinnering aan een geit bovenop een 
minibusje in Nepal. Het prijsverschil 
tussen openbaar vervoer en privévervoer 
is enorm groot. Onze gok is dat reizen 
met het openbaar vervoer 10 keer 
goedkoper is. Als het niet meer is.   

VRijDOEN



Extra OV tip
We doen altijd extra moeite 
om uit te zoeken hoe we van 
en naar een luchthaven 
kunnen komen. Juist omdat dit 
anders hoge kosten kunnen 
worden. Er is altijd een 
Openbaar Vervoer optie. 
Alhoewel ze je misschien 
zeggen dat dat niet het geval 
is. Geloof niet alles wat de 
mensen zeggen die een HEEL 
groot belang hebben bij je 
beslissing.   
Op Havana Airport in Cuba 
kun je met het openbaar 
vervoer voor 1 cent naar 
Havana City reizen met 2 
personen. Niemand zal je dat 
vertellen. 
In plaats daarvan bieden ze je 
een taxi aan voor $35. 
Gefeliciteerd! Door te kiezen 
voor de bus in plaats van de 
taxi is je rit naar de stad 3500 
keer goedkoper.



Reis hack 4 - Ontmoet 
locals via Couchsurfing
Couchsurfing is een online reiscommunity en 
op een couch surfen betekent dat je op de 
'bank' van een local slaapt. De bank kan ook 
een heel mooi bed zijn in een privé 
slaapkamer. Er gaat geen geld mee gepaard. 
Couchsurfing draait om culturele uitwisseling. 
Dus dat is het delen van verhalen, maaltijden 
en activiteiten en meer. Er is geen blauwdruk 
voor een date via Couchsurfing; jij en je 
gastheer of -vrouw geven de ontmoeting 
samen vorm.   
We hebben vrienden gemaakt dankzij 
Couchsurfing. Wij raden het iedereen aan die 
iets anders wil ervaren en openstaat om met 
nieuwe gewoontes en culturen kennis te 
maken. En het aandurft om op informele en 
ongedwongen wijze met vreemdelingen 
kennis te maken. 
Maak je Couchsurfing profiel aan en start met 
banken surfen! VRijDOEN

http://www.couchsurfing.com


Travel hack 5 - Test de 
Flightfox service minimaal 
eenmaal  
Boek je vluchten voor een droomprijs dankzij 
de experts van Flightfox. Zij hebben speciale 
technieken ontwikkeld om de beste (lees: 
goedkoopste) vluchten voor je op te sporen. 
Deze zoek-nerds beloven jouw beste prijs 
voor de vlucht te overtreffen met meer dan 
hun vergoeding (ongeveer $50,-). We hebben 
gebruik gemaakt van hun diensten en ze 
hebben hun belofte waargemaakt. 

Flightfox is op haar best wanneer je 
flexibiliteit in je opdracht opneemt. Dit 
betekent open of flexibele data en zelfs open 
bestemmingen of vertrekpunten. Wij raden 
Flightfox vooral aan voor complexe routes. 
Op eenduidige routes is Skyscanner vaak 
even goed.

VRijDOEN



Koop een lokale simkaart. Ze 
kosten bijna niets en je hebt 
genoeg GB’s om contact te 

onderhouden met familie en 
vrienden. 

VRijDOEN



Reis hack 6 - Zelfs 
op AirBnB kun je 
onderhandelen 
Misschien niet op die 
budgetkamer in New York, 
maar op veel andere kamers is 
deze tip van toepassing. Zeker 
in het laagseizoen. Helemaal 
de moeite als je wat langer wilt 
blijven. Je gaat als volgt te 
werk: stuur een bericht naar 
de verhuurder voordat je 
boekt en onderhandel de prijs 
die je wilt betalen. Als je er 
samen uitkomt zullen ze de 
prijs in het systeem voor je 
wijzigen en boek je 'm. Of 
boek gewoon je eerste nacht 
online en onderhandel over de 
volgende nachten ter plaatse. 
Waarschuwing: 
onderhandelen kan 
verslavend zijn :)



Reis hack 7 - 
Verzorg je eigen 
koningsmaal op 
lange-afstands 
budget vluchten 
Afhaalmaaltijden zijn heerlijk 
en goedkoop. Vooral in Azië. 
Een eigen verse maaltijd aan 
boord is een garantie voor 
jaloerse blikken naar je 
lekkere eten. Het eten mag 
ook gewoon mee door de 
douane. Eindelijk wordt eten 
in de lucht echt goed. Mmm ik 
kan me nog onze Indiase 
take-away herinneren op een 
vlucht van 10 uur van Kuala 
Lumpur naar Sydney.   

VRijDOEN



Reis hack 8 - Vlieg 
met alleen 
handbagage
Als je met maximaal 2 broeken 
en 3 tops/shirts voor 2 weken 
kunt (je kunt wassen), kun je 
ervoor kiezen om met alleen 
handbagage te reizen. En niets 
in te checken in het vliegtuig. 
Je bespaart hiermee ongeveer 
€40 euro (op een retour) en je 
hebt geen wachttijd bij de 
bagageband. Wees op de 
hoogte van het beleid van de 
luchthavens mbt het 
meenemen van vloeistoffen 
en scherpe voorwerpen in de 
cabine. En houd je bagage 
binnen het toegestane gewicht 
en de toegestane grootte. Hoe 
goedkoper de 
luchtvaartmaatschappij, hoe 
strenger haar controles...

VRijDOEN



VRijDOEN

Eet waar locals eten. Het is 
goedkoper. Het is verrukkelijk. 

En het is 5 minuten lopen 
vanaf het hoofdplein. 



Reis hack 9 - 
Combineer 
bagage voor 
vluchten
Check 2 stuks bagage in als 1 
stuks als je met 2 personen 
vliegt (of als je met 2 tassen 
reist). Je hoeft dus ook maar 1 
stuks bagage te boeken. Dit 
scheelt je met weinig moeite 
€20-25,- voor een enkele reis. 
Met een zogenaamde 'flight 
bag' kunt je twee stuks bagage 
in 1 stuk veranderen door ze 
simpelweg allebei in de zak te 
doen. Zorg ervoor dat het 
gecombineerde gewicht 
binnen de limieten blijft, 
anders kan deze besparing 
een frustrerende kostenpost 
worden.  

VRijDOEN



Reis hack 10 - Negeer alle 
upsell aanbiedingen (bij 
het boeken van een 
vlucht)
Het bedrijfsmodel van low budget 
luchtvaartmaatschappijen is gericht op 
upsellen. Je spaarstrategie luidt als volgt: 
boek zo min mogelijk. Dat geldt voor de 
vlucht en tijdens je vlucht. Zeg nee tegen 
extra verzekeringen. Nee tegen het kiezen 
van de beste stoel, het huren van de auto. 
Zeg gewoon nee.

Btw, deze regel geldt voor het kopen van 
spullen in het algemeen. Ga niet in op upsell 
aanbiedingen. Hoe verleidelijk ook! 

VRijDOEN



Reis hack 11 - Gebruik Air Miles 
voor goedkopere vluchten

Een andere truc om goedkoper te vliegen is het gebruik 
van Air Miles. Je kunt Air Miles sparen via je creditcard of 
via het speciale loyaliteitsprogramma van je favoriete 
luchtvaartmaatschappij. Nieuwsgierig naar meer 
informatie over dit onderwerp? Bekijk dan deze Air Miles 
beginners gids. Zorg dat je begint met sparen vanaf dag 1 
van je reis. 

VRijDOEN

https://lifehacker.com/a-beginners-guide-to-airline-miles-1592887319
https://lifehacker.com/a-beginners-guide-to-airline-miles-1592887319


Reis hack 12 - 
Bereid niet te 
veel voor 
Dit is een belangrijke tip. Als 
voorbereiding op je reis lees je 
vast een reisblog. Ze vertellen 
je wat je absoluut nodig hebt 
op reis. Ons advies is om niet 
alles te kopen wat je wordt 
aanbevolen. Je kunt spullen 
kopen in de landen waar je 
reist. Ter plekke ontdek je wat 
je echt nodig hebt en wat bij je 
persoonlijkheid past. Bestrijd 
de drang om alles vooraf dicht 
te regelen en bespaar hiermee 
geld (en ergernis). Je kunt 
beter werken aan het 
vertrouwen dat het hoe dan 
ook goed met je zal gaan. 
Deze tip is ook goed tegen 
zere schouders. 

VRijDOEN



Reis hack 13 - 
Deel kosten met 
medereizigers 
Deze tip geldt vooral voor 
soloreizigers. Splits de kosten 
door bijvoorbeeld een kamer 
of een auto te delen met een 
medereiziger die dezelfde 
wensen of route heeft. Dingen 
delen kan ook een leuke 
manier zijn om mensen te 
leren kennen. Een dubbele 
plus dus.

VRijDOEN



Reis hack 14 - 
Liften is gratis & 
vermakelijk 
Regel een waterproof zwarte 
marker. Schrijf er je 
bestemming op een karton 
mee op. Steek je duim in de 
lucht. Gratis vervoer en je 
ontmoet vriendelijke mensen 
tegelijkertijd. Liften is een 
leuke manier om naar een 
andere plaats te komen en 
een must voor alle ervaren 
reizigers.

Onder onze meest dierbare 
reisherinneringen zitten veel 
lift-momenten. Bijna altijd 
leuk, en altijd leerzaam en 
gedenkwaardig!  

VRijDOEN



Reis hack 15 - Zo ga je 
om met je geld
Deze 5-in-1 tips zijn essentieel voor het 
opnemen en inwisselen van geld tijdens je 
reis op de meest voordelige manier: 
1 - Wissel nooit je geld in op de 
luchthaven. Dit is het slechtste tarief dat 
je kunt krijgen. 
2 - Ook bij het wisselen van geld is er vaak 
ruimte om te onderhandelen.
3 - Check bij je bank wat de de kosten zijn 
voor het opnemen van geld in een andere 
valuta. Sommige banken rekenen slechts 
een %-toeslag op elke opname en geen 
vaste vergoeding van enkele euro's per 
transactie. Zorg ervoor dat je een 
rekening hebt die alleen het % in rekent.   
4 - Als je geld opneemt bij een 
geldautomaat, kies dan altijd de optie 
'opname zonder omwisselingskosten'.
5 - Pin altijd het maximale bedrag 
wanneer je minstens een paar dagen / 
week in een land verblijft. Dit is de manier 
om de omrekeningskosten van je bank 
voor elke uitgegeven euro tot een 
minimum te beperken. 



Hoe we 450 euro besparen op een vakantie van 3 weken
 
● Onderhandelen over de prijs van onze kamer. 21 nachten met €5,- korting = €105,- besparing
● Vliegen met alleen handbagage: 2 x €50,- = €100,- besparing 
● 3 Maal reizen met OV ipv met een taxi: 3 x €25,- = €75,- besparing
● Intercontinentale vluchten zoeken uitbesteden aan Flightfox = €100,- besparing 
● 2 Maal liften ipv met de bus = €20,- besparing (dit is de enige ‘hardcore’ budget optie in deze lijst)
● 2 Maal Couchsurfing ipv een hotel = €50,- besparing

Dat is makkelijk geld verdienen!

VRijDOEN
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Je lang reis makkelijk & compleet voorbereiden? 
Ga naar onze Checklist om je (lange) reis voor te bereiden in 25 stappen


