
Informatie VCK Travel 
 
 
Aanvraag 
Indien u nog niet bent aangesloten op TEM dan vraagt u uw Full Service reis aan door 
gebruik te maken van onderstaande link:  
 
https://forms.vcktravel.nl/rijksoverheid/ 
 
Onder het kopje 3W maakt u de keuze voor welk onderdeel u een reis wilt boeken. 
 
Na uw keuze, krijgt u de velden te zien die voor uw specifieke onderdeel ingevuld dienen 
te worden. Zonder de juiste referenties kan er geen reservering gemaakt worden. De 
eerste voornaam en achternaam van de reiziger dient ingevuld te worden, conform de 
eerste regel uit het identiteitsbewijs (zie voorbeeld hieronder bij de machine readable code) 
 

 
(let op: Meisjesnaam gebruiken en vermijd leestekens zoals umlaut e.d.) 
 
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste reisklasse. Nadat 
u het formulier verzonden heeft, ontvangt u een gestructureerde email met daarin een 
samenvatting van uw aanvraag. 
 
Reisaanvraag & ticketuitgifte 
VCK Travel boekt aan de hand van het gevraagde reisschema de reis in en biedt, waar 
mogelijk, twee alternatieven aan. Vervolgens ontvangt u uw reisbevestiging. Zonder 
tegenbericht wordt het ticket voor de reeds geboekte reis automatisch 
uitgegeven op de uiterste datum van ticket afgifte zoals vermeld op uw 
reisbevestiging. Er zal geen extra herinnering verstuurd worden. De annulerings- en 
wijzigingsvoorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing. 
 
Annuleren en wijzigen 
In de reisbevestiging geeft VCK Travel aan wanneer de uiterste datum van ticket afgifte 
zal zijn. Tot die datum kunt u kosteloos annuleren en wijzigen 
 
24-uursdienst 
Indien u buiten kantoortijd dringend ondersteuning nodig heeft dan kunt u gebruik maken 
van de 24 uursdienst. Het telefoonnummer van uw contactteam in Den Haag wordt 
automatisch doorgeschakeld naar de 24-uursdienst op Schiphol. De afspraken over gebruik 
van de 24-uursdienst zijn tijdens de implementatie afgestemd en vastgelegd in het profiel. 
 
AirGo-M App 
Uw reizigers kunnen hun reisschema raadplegen in de AirGo-M App. Vereiste is wel dat het 
mobiele telefoonnummer van de reiziger in de reservering staat vermeld. Via deze App 
kunt u automatisch doorlinken naar de online check-in pagina van de desbetreffende 
luchtvaartmaatschappij. De App kan gedownload worden voor IOS en Android 
 
Klachten en complimenten 
Indien u klachten heeft over een leverancier dan kunt u deze kenbaar maken via:  
https://www.vcktravel.nl/feedbackform/mediation.php 
 
Indien u een klacht of een compliment/suggestie heeft met betrekking tot VCK Travel dan 
kunt u deze kenbaar maken via: 
https://www.vcktravel.nl/feedbackform/index.php en 
https://www.vcktravel.nl/feedbackform/suggestion.php 
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De customer service desk van VCK Travel zal voor verdere afhandeling zorgen. 
 

Contactgegevens VCK Travel Den Haag t.b.v. 3W 
 
Adres  Laan 20 
  2512 GN Den Haag 
Openingstijden  Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 18.00 uur 
Website  www.vcktravel.nl    
Gratis travel app  AirGo-M 
 
Vragen over (goedgekeurde) TEM boekingen: 
Telefoonnummer  +31 70 37 05 575      
E-mail  tem@vcktravel.nl 
 
Algemeen: 
Telefoonnummer  +31 70 37 05 580 
E-mail  rijksoverheid@vcktravel.nl 
24-uursdienst  +31 70 37 05 580 
 
Groepsaanvragen vanaf 10 personen: 
Telefoonnummer  +31 70 37 05 577 
E-mail  groepenoverheid@vcktravel.nl 
 
Vragen over:  
Facturatie   administration@vcktravel.nl  
 
Account management  accountsupport@vktravel.nl   
Telefoonnummer  +31 20 68 00 812  
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