
AirPlus is a member of the UATP.

AirPlus Travel Agency Account. 
De ideale betaaloplossing voor de reisindustrie.
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Bel of mail ons voor meer informatie over het  
AirPlus Travel Agency Account.

Met het AirPlus Travel Agency Account kiest u 
voor centrale afhandeling van statements die u 
ontvangt van uw merchants, met een werkwi-
jze op maat van de reisindustrie. 
 
Betalen voor reisdiensten met uw privécreditcard, met alle 
lage gegevenskwaliteit van dien, is nu verleden tijd.  U loopt 
niet langer persoonlijke risico’s en kunt kosten gemakkelijk 
toewijzen dankzij de transparante statements. 
 

Merchants veilig betalen 
 
Het AirPlus Travel Agency Account is ideaal voor de betaling 
van diensten van lagekostenmaatschappijen, spoorwegen, 
hotels en andere dienstverleners. 
 
U ontvangt niet langer talloze afzonderlijke rekeningen, maar 
één, duidelijk gestructureerde gezamenlijke statement. 
Daarop vindt u standaard bijzonderheden over de trein- en 
vliegreizen of hotelverblijven, zoals namen van reizigers, 
routes, data en merchants, net als aanvullende gegevens die 
u zelf kiest, zoals kostenplaats, projectnummer of afdeling. 
Hierdoor beschikt u over gegevens van hoge kwaliteit, gaat 
kosten toewijzen vlotter dan ooit en blijven uw administra-
tieve inspanningen beperkt.

Perfecte aanvulling: 
flexibele AirPlus Virtual Cards 

Dienstverleners die nog niet met het AirPlus Travel Agency 
Account werken, kunt u betalen met onze virtuele 
betalingsoplossing. Met AirPlus Virtual Cards maakt u 
Mastercard®-nummers aan die overal kunnen worden 
gebruikt, maar alleen voor specifieke doeleinden die u vooraf 
definieert. Alle transacties worden verrekend via een 
bijbehorend rekeningnummer, waarvoor u een afzonderlijke 
statement met alle AirPlus Virtual Cards-transacties 
ontvangt. Daarop ziet u ook de aanvullende informatie die u 
hebt gekozen (zoals het klantprojectnummer of de 
kostenplaats).

Gebruikers van Amadeus kunnen zelfs direct in dat 
reserveringssysteem virtuele kaartnummers aanmaken.

Met onze uitgebreide integratiemogelijkheden kunt u uw 
betalingenproces bovendien duurzaam stroomlijnen. Het 
resultaat: minder administratie, meer tijd en geld voor 
andere zaken.

Uw voordelen in één oogopslag:
  Gemakkelijke, veilige betaling via uw centrale 

 AirPlus Travel Agency Account
  Lager persoonlijk risico
  Duidelijk gestructureerde, gezamenlijke statement  

met daarop aanvullende gegevens die u zelf kiest
  Gemakkelijke toewijzing van kosten aan de 

 verschillende reisdiensten
  Afzonderlijke weergave van btw als bewijs voor 

 financiële autoriteiten
 Minimale administratie en vereenvoudiging 

 van interne processen
  Geen extra kosten voor het AirPlus Travel  
Agency Account

En het beste van alles is dat het AirPlus Travel Agency Account 
niets extra kost!


