Hoe vraagt u een OFFLINE OFFERTE (meerdere personen) aan in
TEM?
NB: alleen van maandag t/m donderdag reisaanvraag invoeren i.v.m.
benodigde goedkeuring binnen 24 uur.
U wordt uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk op basis van de
uitzendregelingen KU, VUBZK of VBRA.
In TEM zijn meerdere reisopties mogelijk; voor u zijn alleen de volgende opties van toepassing:

-

04.
06.
07.
08.
12.

POSTING (overplaatsingsreis naar en van het eiland)
ANNUAL LEAVE
REUNIFICATION PARTNER
REUNIFICATION CHILDREN
REPATRIATION (= calamiteitenreis)
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1. Korte titel reisaanvraag
2. Vertrekdatum
3. Aanmaken +

4. De afdeling/locatie waarvoor wordt gereisd, is al ingevuld vanuit uw TEM profiel.
5. Dit geldt ook voor de kostendrager/projectcode
6. Verklaar dat u bekend en akkoord bent met de ‘reisvoorwaarden’ d.m.v. van het zetten van een
vinkje.
7. Kies voor de juiste ‘soort reis’

8. Indien u reist met meerdere personen bijvoorbeeld met het hele gezin dan kiest u voor 3.
Offline offerte. Als er een huisdier mee reist dan vinkt u het hokje aan met ‘reist er een huisdier
met u mee?’ Een offline offerte wordt buiten TEM omgeboekt en de aanvraag komt bij de reisagent
VCK terecht. U klikt dus niet op zoek & boek!

Om de medereizigers in te vullen, scrolt u weer naar boven. Indien de medereizigers geen TEM
account hebben, haal dan het vinkje weg in het hokje. Vul de (geboorte)achternaam en de eerste
voornaam conform paspoort + de geboortedatum en aanhef in.
Via het potloodje wijzigt u en met het prullenbakje haalt u de gehele regel weg.

9. Vul het reisschema

NB: Bij de overplaatsingsreis is het VERPLICHT een terugreis (3 maanden na
vertrekdatum) te boeken, maar deze mag niet worden gebruikt! Er mag bij een
overplaatsingsreis vanaf Nederland dus nooit een enkele reis worden geboekt.
De service class staat standaard op ‘ECONOMY’ class. Business klasse is niet toegestaan!
10. In het commentaarveld kunt u VCK verzoeken om de vluchten in te boeken en eventueel
andere zaken aanvragen, zoals bijvoorbeeld een extra koffer, transport huisdier, voorkeur
maaltijd, voorkeur stoel o.i.d.
NB Bij een overplaatsingsreis naar het eiland voor de terugreis geen 2e (extra) koffer
p.p. bijboeken.

U kunt eventueel een bestand met informatie voor VCK uploaden via ‘selecteer bestanden’.
11. Om de offerteaanvraag in te dienen klikt u nu op ‘indienen offerte’

De offerte is verzonden. Lees onderstaande goed door!

Als u met VCK de opties hebt afgestemd en u bent akkoord met het voorstel,

keer dan terug naar TEM.
12. Vink het hokje OFFERTE GEREED aan
13. Voeg via ‘selecteer bestanden’ het Your Proposal toe als bijlage
14. Dien het voorstel in ter akkoord (klant)manager

De reisaanvraag dient binnen 24 uur door uw klantmanager goedgekeurd te worden.
Om deze reden wordt u verzocht GEEN reisaanvraag in TEM in te voeren op VRIJDAG,
ZATERDAG OF ZONDAG. Bij hoge urgentie/calamiteit graag contact opnemen met uw
klantmanager (tijdens Nederlandse kantoortijden) of handelen conform art. 6.1 lid 9 of art. 7.5
van de VUBZK/VBRA-uitzendregeling.
Let op! Indien u nog geen e-ticket(s) heeft ontvangen en de ticket deadline (zie YOUR
PROPOSAL) is verstreken, neem dan contact op met 3W-IR@minbuza.nl

Vragen over TEM?
Indien u vragen heeft over het boeken in TEM dient u contact op te nemen met 3W-Internationale
Reizen (3W-IR)

•

Telefonisch: elke werkdag tussen 10:00 en 16:00 uur op +31 (0)70-348-4040

•

Via e-mail: 3W-IR@minbuza.nl

Wijzigingen of annuleringen
Voor wijziging/annulering van reizen geboekt in TEM dient u contact op te nemen met het
reisbureau VCK Travel. Bespreek eerst de wijziging en eventuele bijkomende kosten met uw eigen
klantmanager voordat u de boeking definitief laat wijzigen:

•

Stuur uw boeking en verzoek naar TEM@vcktravel.nl met kopieverlening aan uw

klantmanager via 3W-UM-Caribisch@minbuza.nl
•

Elke werkdag tussen 08:30 tot 18:00 uur op +31 (0)70 370 5575. Zelfde nummer voor 24
uursdienst

Voor overige vragen over de uitzending (o.a. huisvesting en declaraties) dient u contact op te
nemen met uw klantmanager.

Voor meer informatie bezoekt u de website van Travelpoint:
Overplaatsingsreizen naar het Caribisch gebied | Travelpoint | SSO3W

