
Travelcounsellor Moniek Bos-Bouwman; 

Uw persoonlijk reisadviseur… Thuis in de hele wereld 

 

Harmelen – Een vakantie uitzoeken naar eigen wens op een moment dat het u schikt. 

Die mogelijkheid biedt Moniek Bos-Bouwman. Zij werkt als reisadviseuse vanuit haar 

eigen huis in Harmelen en komt op verzoek bij de klant thuis om samen een unieke 

vakantie uit te zoeken. Als zelfstandig reisadviseuse is zij aangesloten bij de wereldwijde 

organisatie Travelcounsellors waardoor ook de garantie van ANVR en SGR 

gewaarborgd zijn.  

 

Moniek Bos-Bouwman (33) heeft tien jaar ervaring in de reiswereld. Zij werkte voor 

touroperators als Kuoni, QAS Holidays en Wereldcontact Reizen, alle verre reizen 

specialisten, en was jarenlang officemanager op het reisbureau in De Meern. “Ik dacht 

regelmatig; ‘Ik wil eigenlijk meer doen voor de klant’. Nu ik zelfstandig werk kan ik zoveel 

meer doen; ik ben niet gebonden aan touroperators en kan zelf een reis samenstellen, wat het 

soms goedkoper maakt voor de klant. Ik kijk altijd wat het voordeligste is voor de klant!”  

 

Moniek vindt het persoonlijke contact met de klant het belangrijkst: “Nu kan ik alle tijd 

nemen en contact houden met de klant. Ik wil mensen een leuke vakantie bezorgen en de 

vakantiepret begint al ruim voor vertrek. Zo stuur ik tips en adviseer bij de voorbereidingen.” 

Moniek is goed in het uitzoeken en plannen van een vakantie naar wens: “Ik weet de wegen te 

bewandelen en op basis van de wensen kan ik snel en op maat een reis regelen.” De reizen die 

zij kan plannen variëren van een weekendje uit in Nederland tot een vakantie in Frankrijk, 

Spanje, een rondreis door bijvoorbeeld Amerika of Afrika en een bijzondere huwelijksreis.  

 

Een belangrijk voordeel is dat Moniek de reizen kan boeken voor de laagste tarieven. “Ik kan 

reizen samenstellen door alles los te boeken, de vlucht en het verblijf, waardoor het vaak 

goedkoper is. Ook de Duitse, Engelse en Belgische touroperators horen bij het assortiment, 

waardoor toeslagen in drukke periodes omzeild kunnen worden. Bovendien heeft Travel 

Counsellors een eigen ‘beddenbank’ met duizenden adressen over de hele wereld.” De 

reisadviseuse kan ook gebruik maken van de kennis van haar collega Travel Counsellors, 

meer dan duizend over de wereld verspreid: “Wij overleggen en geven of vragen tips over een 

bepaalde locatie via een messageboard.”  

 

Moniek heeft grote delen van de wereld gezien: “We hebben veel verre reizen gemaakt, zoals 

een wereldreis van zeven maanden en een huwelijksreis door Afrika, maar nu we kleine 

kinderen hebben gaan we anders op vakantie. Al die eigen ervaringen komen van pas bij het 

adviseren van klanten.” 

 

Heb jij al zin gekregen om volgende vakantie te plannen. De nieuwe zomergidsen zijn uit, dus 

het boeken kan beginnen! Kom 11 en 12 december gezellig langs op de Winterfair aan de 

Leidsestraatweg 26 in Harmelen. En maak kans op 1 overnachting in het 5 sterren hotel 

Mandarin Oriental te Praag ter waarde van €400,-. 

 

Voor meer informatie kijk op www.travelcounsellors.nl/moniek   

of bel/mail 0348-442209 - 06-20851033 moniek@travelcounsellors.nl. 

 

 

 


