3 succesverhalen.

Wij hebben inmiddels al ruim 3.500 teamuitjes, events & groepsreizen georganiseerd.
Van 10 tot 10.000 personen. Vraag gerust om hulp wij regelen het graag.
Veel succes met het organiseren van jullie event!
Irma & Hans Kroeze
Uelserweg 70
7651 KX Tubbergen
T 06 55778554
E info@alsgroepopreis.nl / info@specialevents.nl

Drie bedrijven die wij geholpen hebben bij de organisatie van
hun groepsreizen
Autobedrijf Zuithof Bornerbroek
Er kwam vele jaren geleden een aanvraag binnen op ons reisbureau voor een privéreis naar
Gran Canaria van de familie Zuithof. Hun vaste reisbureau kon niet helpen omdat de gidsen
nog niet beschikbaar waren. Vervolgens namen ze contact op met ons en heb ik direct een
boeking gemaakt voor hun favoriete hotel en er een losse vlucht aan gekoppeld. Ik kreeg
nog de opmerking dat het zelfs goedkoper was dan dezelfde periode het jaar ervoor. Ik had
er een leuke klant bij nu al voor ongeveer 20 jaar. We hebben al 9 keer een groepsreis van
een dag voor hen georganiseerd en leuke acts voor hun open dagen. Ik ga altijd persoonlijk
mee met deze reis en dat is voor mij een dag om naar uit te kijken. Ze hebben nu een
jubileum gehad en ik zal binnenkort weer aanschuiven bij de familie in de keuken om te
brainstormen over een nieuwe dag weg.

Rubix ’s Hertogenbosch
Circa 12 jaar geleden heb ik een prachtige 3-daagse reis georganiseerd voor de Rabobank
Noordwest Twente naar Nijmegen met ca. 60 personen. De groep nam zelfs de bar van de
aan de overkant liggende kroeg over. Ik had daar leuk contact met Esther, zij was het
aanspreekpunt voor de groepsreservering bij het Mercure hotel. Bijna 9 jaar later moest
zij een groepsreis organiseren voor het bedrijf van haar man met 80 personen naar een
bestemming in Zuid Europa. Ze dacht terug aan de reis van toen en dacht Hans deed dat
zo leuk toen, ik neem contact met hem op! Dat was natuurlijk fantastisch om te horen.
Na enkele gesprekken en een voorreis zijn we op Lissabon uitgekomen, waar we een hele
mooie reis naar toe hebben gehad voor het 10-jarige jubileum van Rubix. De jeeptocht
rondom Sintra en de exclusieve tramtour door Lissabon waren de hoogtepunten. Ook het
etentje om te evalueren was heel gezellig en lekker.

Eshuis Accountants en Adviseurs
Ik werkte nog voor OAD Reizen en had in 1992 een reis georganiseerd voor dit leuke bedrijf
naar Rudesheim am Rhein in het kader van een jubileum. De reis daarvoor naar het Sauerland
georganiseerd door een ander bedrijf was een fiasco geworden. Wij hebben er voor hen een
prachtige reis van gemaakt waar ze met veel plezier op terug keken. Vlak voor mijn vertrek bij
OAD kreeg ik een telefoontje van Gerard van Eshuis dat zij weer op groepsreis wilden met een
groep van 240 personen. Ze gaven mij het vertrouwen om deze reis met mijn nieuwe eigen
bedrijf te organiseren. Het was een super reis b.v. met 2 zwaardvechtende ridders op het
Walramplein. Na de winst van één van de ridders nodigde hij alle gasten van Eshuis uit om mee
te gaan voor een historische avondshow in een kerk. Er werden zelfs nog enkele gasten tot
ridder geslagen. Ook de oudgedienden mochten mee en waren zeer enthousiast over de extra
taxi’s die we hadden ingezet i.v.m. de te lopen afstanden voor de groep. Daarna mocht ik zeker
nog 4x een reis organiseren om de 5 jaar voor Eshuis.

