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1. Vul de titel voor de reisaanvraag in 
2. Vul de vertrekdatum in 
3. Klik op ‘aanmaken’ 

 

Uw reisaanvraag is aangemaakt. In alle grijze velden hoeft u zelf niks in te voeren. 

4. Sroll naar beneden 

 

5. Controleer of de afdeling/locatie waarvoor u reist juist. Hieraan hangt tevens een 
kostendrager/projectcode. Indien dit niet juist is, kunt u door middel van het vergrootglas de 
informatie wijzigen. 

 

 

https://www.sso3w.nl/travelpoint/inloggen-tem


 
6. Vink aan dat u akkoord gaat met de reisvoorwaarden. De reiskenmerken staan vooraf 

ingevuld. Indien de reis bijvoorbeeld een scholingsreis betreft i.p.v. een dienstreis kunt u dit 
aanpassen.  
 
Bij het overzicht kosten reis en verblijf dient u niks in te vullen. 

 

 

7. Klik op zoek & boek. Er opent een nieuwe webpagina van de bookingstool Cytric. 

 

 

8. U bent gearriveerd in uw Personal Dashboard van de online bookingstool Cytric.  
Klik op ‘Book hotel’ 



 

9. Vul de bestemming in. 
10. Vul de in- en uitcheck datum in via het openen van de kalender. 
11. Klik op ‘Search’’ 

 

 



 

Er wordt standaard gefilterd op ‘Lowest price’. U kunt dit zelf aanpassen via het pijltje naar beneden 
en ook kunt d.m.v. het filter of map view zelf de gewenste opties invoeren.  

De maximale logieskosten voor Nederland zijn EUR115,36 per nacht exclusief ontbijt. Indien u boven 
dit bedrag komt, dient u toestemming te vragen aan de OM’er op uw post. Meer informatie over de 
vergoedingen kunt u vinden in het CAO Rijk § 10.2 Dienstreizen binnenland.  

 

12. Select hotel.  

https://www.caorijk.nl/cao-rijk/hoofdstuk-10/dienstreizen-binnenland


 

 

 

13. Select room. 

 



 

14. Complete hotel booking 

Let op! De betaling is op rekening. Dit houdt in dat u zelf niet hoeft te betalen in het hotel, maar dat 
de afhandeling van de rekening via de reisagent gaat. 

Check altijd eerst de Cancellation policy van het hotel voordat u op ‘Complete booking’ klikt. Voor 
deze datum kunt u altijd nog kosteloos annuleren. Indien de policy NONREF is, zullen de kosten bij 
annuleren 100% zijn. 

 



 

In uw email ontvangt u nu de bevestiging: 

 

15. Klik op het kruisje om Cytric af te sluiten.  

 

U komt automatisch weer terecht in de reisaanvraag.  



 

16. Klik op ‘indienen offerte of ter akkoord manager’. De reisaanvraag staat nu nog op ‘concept’, 
maar na de automatische goedkeuring voor hotelboekingen wordt deze gewijzigd naar 
‘goedgekeurd’. Ook hier ontvangt u een bevestiging van per email.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


