
Handleiding HolidayTaxis in  BAS 



  Introductie HolidayTaxis 

Wij zijn een bedrijf welke gespecialiseerd is in het verzorgen van transfers wereldwijd. We helpen je 
graag bij het verbeteren en uitbreiden van de huidige dienstverlening. HolidayTaxis werd 
opgericht in 2002, met de passie een manier te vinden om reizigers snel, eenvoudig en 

betrouwbaar naar de bestemming te brengen. Klanten hebben de keuze van shuttle transfers, 
minibussen en privé transfers tot premium transfers en helikopters. Onze service is 

beschikbaar in meer dan 11.000 steden, resorts en havens (cruisetransfer), in meer dan 120 
landen ter wereld. 

 

 



• Klanten hebben de keuze van shuttle transfers, minibussen en privé transfers tot premium transfers 
en helikopters. 
• Goede kwaliteit en service beschikbaar in meer dan 120 landen & 12.000 relevante bestemmingen 
• Hoge commissie vanaf de eerste boeking 
• Annulering tot 5 dagen voor vertrek = gratis 
• Jaarlijks verzorgen wij voor 5 miljoen passagiers een transfer  
• Hoge veiligheid & gezondheidseisen voor onze partners 
• Speciaal 24/7 nooddienst die klaar staat voor de klanten 
 

 

 

  Waarom een HolidayTaxis anders is 



  Onze producten 

• Shuttle transfers: minibusjes of touringcars 
 
• Privé transfers: taxi’s, minibusjes of limousines 
 
• Privé touringcar bussen voor conferenties of evenementen 
 
• Water taxi’s, helikopters en privé vliegtuigen. 
 
• Het organiseren van maatwerk transfers door ons team, incl.  
Cruise transfers, ski transfers, sportclubs, city tour en excursies.  
 
• Ophalen van het vliegveld, accommodatie, haven of treinstation 



... Gezinnen met kinderen die niet lang in de bus willen reizen maar snel en comfortabel naar de 
accommodatie willen. 
... Cruise gasten die graag individueel naar de cruisehaven willen reizen. 
... Klanten die liever geen auto huren. 
... Klanten die niet onnodig lang willen reizen met een pendeldienst. 
... Zakenreizigers 
... Klanten met speciale wensen zoals limousines en VIP service 
... Groepen voor evenementen, congressen etc. 
 
 

  Boek uw Holiday Taxi voor... 



  Boek HolidayTaxis via BAS 

 Ga naar “Services” in BAS en boek direct een passende transfer 
voor je klanten 

De voordelen: 

• Jouw HolidayTaxis instellingen staan automatisch gekoppeld in BAS 

• Prijzen incl. de overeengekomen commissie 

• HolidayTaxis boeking direct in het dossier 

•  Vouchers direct in het dossier 

• Betaling via factuur zoals overeengekomen (zelfde procedure als directe 
boekingen via HolidayTaxis) 

• Boekingen direct wijzigen of annuleren in BAS 



  De Boeking 

1. Ga naar Services 
 
 

2. Ga naar HolidayTaxis en klik op “verder” 



  De Boeking 

1. 

2. 3. 

4. 



  De Boeking 

1. Datum en aantal personen is automatisch ingevuld.  Deze gegevens worden uit het BAS dossier gehaald. Dit kan 
gewijzigd worden naar gewenste datum en aantal personen.  

2. De gegevens van de heenreis (vertrekhaven en bestemming) staan automatisch ingevuld. Wensen de klanten een 
andere route, dan kun je dit aanpassen.  

3. Scrol door de verschillende mogelijkheden en selecteer de gewenste transfer 
4. Ga verder naar de volgende stap – de eventuele retour transfer 
 

Belangrijk! Vanaf 48 uur voor vertrek is het een last minute boeking. Neem telefonisch contact met ons op of via: 
admin@holidaytaxis.com 

 

De getoonde prijzen zijn altijd bruto, inclusief de afgesproken commissie! 

 Shuttle transfer = een gedeelde transfer, de rit gaat van de luchthaven naar diverse hotels. Vandaar de langere duur 
van de transfer. Let op! 1 stuk bagage per persoon. 

 Privé transfer = Rechtstreeks transfer naar de accommodatie, alleen voor de geboekte personen. 

 Private Minibus = Rechstreekse transfer  naar de accommodatie, alleen voor de geboekte personen.                                                                                                                            
 

  

mailto:admin@holidaytaxis.com


  De Boeking 

1. 

2. 3. 

4. 



  De Boeking 

1. Datum en aantal personen is automatisch ingevuld.  Deze gegevens worden uit het BAS dossier gehaald. Dit kan 
gewijzigd worden naar gewenste datum en aantal personen.  

2. De gegevens van de heenreis (vertreklocatie en bestemming) staan automatisch ingevuld. Wensen de klanten 
een andere route, dan kun je dit aanpassen.  

3. Scrol door de verschillende mogelijkheden en selecteer de gewenste transfer 
4. Ga verder naar de volgende stap – de aanvullende gegevens invullen 



  De Boeking 



  De Boeking 

•Passagiersgegevens invullen 

• HolidayTaxis heeft de gegevens van de hoofdboeker nodig  

• Voeg het mobielnummer van de klanten toe. Het is belangrijk dat dit nummer ook bereikbaar is tijdens de reis. 

• Mailadres van het kantoor staat hier ingevuld 

• Vluchtgegevens toevoegen – vergeet het vluchtnummer niet in te vullen. 

• Hotelgegevens invullen onder “Bestemming gegevens”.  

• Voor de terug reis kun je op het icoontje klikken (voorbeeld hieronder) om de gegevens over te nemen van de 
heenreis. Mochten de gegevens verschillen, vul hier het ophaaladres in voor de terugreis. 

• Vul als laatste de vluchtgegevens in voor de terugreis.  

• Klik op volgende om naar het reserveringsoverzicht te gaan  



  De Boeking 

1. Controleer de gegevens in het 
overzicht.  

2. Klopt alles? 
3. Klik op “Boeken” om de transfers 

direct bij HolidayTaxis te boeken 



  De Boeking 

1. 

2. 

1. Het reserveringsnummer 
2. De boekingsbevestiging 

 
De boeking is automatisch toegevoegd en is terug 

te vinden in het bijbehorende dossier 
 



 Online annuleren 

2. 

1. 

1. Ga via segmenten naar de 
HolidayTaxis boeking en 
selecteer 

2. Vervolgens kom je op dit 
scherm en kun je bij 2. de 
boeking annuleren.  



 Online annuleren 

Ga naar reserveringen 



 Online annuleren 

1. 

2. 

1. Selecteer de boeking en klik op de prullenbak 
2. Vervolgens krijg je het tweede scherm en annuleer je de boeking definitief door op “Ok” te klikken. De boeking wordt 

automatisch bij HolidayTaxis geannuleerd. Je ontvangt een bevestiging via de mail. Dezelfde annuleringsvoorwaarde 
gelden als overeengekomen. 



  Online een boeking wijzigen 

Ga naar reserveringen 



1. 

  Online een boeking wijzigen 

1. Klik op het potlood om de boeking te wijzigen. 
 

Wat kan er gewijzigd worden aan een boeking? 
• Vluchtgegevens 
• Hotelgegevens 



  Online een boeking wijzigen 

•Klik op volgende om naar het 
nieuwe overzicht te gaan.  
•Controleer de gegevens 
•Klik op “wijzigen” om de details 
van de boeking aan te passen.  



  Online een boeking wijzigen 

Je ontvangt direct de nieuwe 
bevestiging in het dossier 



 Contactinformatie 

Email Telefoonnummer Openingstijden Verantwoordelijkheid 

Operations Team 

admin@holidaytaxis.com +44 (0)1273 828 200 

  Mon-Fri: 08:00 - 18:00 (GMT)  

Vragen over boekingen, 
wijzigingen of annuleringen 

  Sat: 09:00 - 17:00 (GMT) 

  Sun: 10:00 - 16:00 (GMT) 

Tailor Made Team 

 tailormade@holidaytaxis.com +44 (0)1273 828 208 

  Mon-Fri: 09:00 - 17:00 (GMT)  
Vragen over 

maatwerkaanvragen of 
groepsaanvragen 

  Sat: closed 

  Sun: 10:00 - 16:00 (GMT) 

Customer Services 

customerservices@holidaytaxis.com Email only  
  Mon-Fri: 09:00 - 17:00 (GMT)  Klachtenafhandeling of vragen 

na reizen.   Sat/Sun: closed 

Accounts 

accounts@holidaytaxis.com +44 (0)1273 828 217 
  Mon-Fri: 09:00 - 17:30 (GMT)  Administratieve vragen en 

vragen over facturen   Sat/Sun: closed 


