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1 INLEIDING  

In deze handleiding leer je stap voor stap hoe je ‘het Office Word sjabloon voor een offerte’ omvormt 

tot een aantrekkelijke offerte. Je hebt daarvoor de volgende documenten nodig: deze handleiding 

(deel 2), het Office Word sjabloon voor een offerte (deel 3) en het Excel sjabloon voor een 

prijzentabel (deel 4). Al deze documenten vind je op onze website.  

Op de website staat ook een voorbeeldofferte (deel 5), gemaakt met het sjabloon, om te tonen hoe 

een aantrekkelijke offerte er kan uitzien.  

Bepaalde elementen in deze handleiding worden uitgelegd aan de hand van een video. Alle video’s 

vind je terug op ons Youtube kanaal (deel 6). De link naar de video staat ook steeds vermeld in de 

handleiding.  

1.1 WAAROM EEN SJABLOON GEBRUIKEN? 

Een sjabloon is een document met vooraf ingestelde inhoud zoals teksten, stijlen en opmaak. Het is 

een basisdocument waarvan je telkens opnieuw kan vertrekken. Vooral voor bepaalde types 

documenten die je vaak nodig hebt, zoals een offerte, kan een sjabloon handig zijn. Waarom is dit 

handig?:  

(1) Een sjabloon zorgt voor consistentie. Gebruik je een sjabloon voor je offerte dan is het 

design en de lay-out van dat document steeds hetzelfde. Op die manier creëer je een visuele 

identiteit die je klanten herkennen en onthouden.  

(2) Een sjabloon bespaart je tijd. Als je telkens opnieuw de lay-out van je offerte moet opmaken, 

dan verlies je kostbare tijd. Een sjabloon moet je eenmalig opmaken en kan je daarna telkens 

opnieuw gebruiken.  

1.2 DE VOORBEELDOFFERTE: GOED OM TE WETEN  

• De reis uit de voorbeeldofferte is een fictief voorbeeld, gebaseerd op de reis ‘Cape Town to 

Vic Falls’ van Intrepid, en werd niet uitgewerkt met een lokale agent of touroperator. De 

voorbeeldofferte dient om te tonen hoe een offerte met een mooi sjabloon er kan uitzien en 

kan dus inhoudelijk onvolledigheden bevatten.  

• De voorbeeldofferte is een uitgebreid uitgewerkt voorbeeld voor een à la carte reis. Je kan 

dit sjabloon ook gebruiken voor andere types van reizen en voor voorstellen die minder 

uitgebreid zijn. Zo kan je bijvoorbeeld het programma van een lokale agent of touroperator 

verwerken in dit sjabloon, of een pakketreis uitwerken. Heb je bepaalde onderdelen uit het 

sjabloon niet nodig dan kan je deze gewoon verwijderen.  

• De voorbeeldofferte is aangepast aan het profiel van de klant, namelijk een vrij jong koppel 

dat specifiek gevraagd had naar een kampeerreis in Afrika. De taal van de offerte is dan ook 

aangepast aan de doelgroep. Werk jij voornamelijk met een andere doelgroep, dan moet de 

schrijftoon misschien aangepast worden.  
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2 JE SJABLOON PERSONALISEREN 

  

De eerste belangrijke stap in het aanpassen van het sjabloon is het sjabloon personaliseren. Dat doe 

je in twee stappen: (1) vul de contactgegevens van je reiskantoor in en (2) pas je huisstijl toe. Je hoeft 

deze stappen slechts eenmaal te doorlopen. 

Open het document ‘Office Word sjabloon voor een offerte’  

2.1 DE CONTACTGEGEVENS VAN HET REISKANTOOR INVULLEN 

 Vul op de volgende drie pagina’s de contactgegevens van het reiskantoor in:  

o Op het voorblad (pag. 1) 

o Op de pagina inleiding (pag. 2) in de voettekst 

o Op de pagina contactgegevens (pag. 19) 

Tekst toevoegen: Klik op de tekst tussen vierkante haken [bijvoorbeeld] – de tekst en de 

vierkante haken worden geselecteerd – typ nu je gegevens – de voorbeeldtekst tussen 

vierkante haken verdwijnt en jouw tekst komt in de plaats  

 Op pagina 2 staan de contactgegevens in de voettekst.  

Voettekst aanpassen: Dubbelklik onderaan de bladzijde ter hoogte van de voettekst – 

scherm wordt lichter – nu kan je de voettekst aanpassen 

Voettekst sluiten: Dubbelklik in het midden van het document 

 Voeg aan het voorblad ook je logo toe.  

Er is plaats voorzien op het voorblad om je logo toe te voegen, namelijk de kleine grijze vorm. Elke 

grijze vorm in het sjabloon moet vervangen worden door een afbeelding. Wil je liever geen 

afbeelding toevoegen? Vergeet dan niet om de grijze vorm te verwijderen.  

Bekijk video 1 ‘Afbeeldingen toevoegen’ voor instructies hoe je een vorm vervangt door 

een afbeelding. Link naar de video: https://youtu.be/yyC6iqW4Ads  

https://youtu.be/yyC6iqW4Ads
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2.2 HET THEMA AANPASSEN AAN JE HUISSTIJL 

Het is belangrijk om als bedrijf je eigen huisstijl te hebben. Je huisstijl is je visuele identiteit en de 

manier waarop je je naar buiten toe presenteert. Door steeds dezelfde stijl te gebruiken maak je je 

communicatie naar de klant duidelijk. Een huisstijl bestaat voornamelijk uit: je logo en vaste kleuren 

en lettertypes. Je huisstijl keert terug in je brieven, facturen, offertes, powerpointpresentaties… alle 

documenten die je naar de klant stuurt. Het maakt je klantencommunicatie een stuk professioneler 

en aantrekkelijker.  

In deze vormingsmodule leer je niet hoe je zelf een huisstijl ontwerpt. Dat is werk voor gevorderden 

en daarmee ga je beter naar een grafisch ontwerper. Wel leer je hoe je het thema van het sjabloon 

kan aanpassen aan je eigen huisstijl.  

 Het sjabloon is opgemaakt in het ‘Office thema’. De voorbeeldofferte is aangepast aan de 

huisstijl van Howest Travel. Neem deze stijlen niet zomaar over, maar pas je sjabloon aan aan je 

eigen huisstijl.  

Bekijk de video’s onder 2 ‘Je huisstijl toepassen’ voor instructies hoe je: 

2.1 Je huisstijl toepast: een thema maken     https://youtu.be/ye-ymbwN-VM  

2.2 Je thema opslaat                                          https://youtu.be/SNnD7oi1kt0  

2.3 Je thema als standaard instelt                   https://youtu.be/iDctDDXGOuM  

2.4 Je stijlen correct gebruikt                           https://youtu.be/__NECUZBdas  

 

 Ga meteen verder naar hoofdstuk 3 ‘Sjabloon opslaan’ om te leren hoe je je gepersonaliseerde 

sjabloon opslaat als sjabloon. Het volstaat namelijk niet om het document op te slaan op de 

manier die je kent.  

https://youtu.be/ye-ymbwN-VM
https://youtu.be/SNnD7oi1kt0
https://youtu.be/iDctDDXGOuM
https://youtu.be/__NECUZBdas
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3 JE SJABLOON OPSLAAN, AANPASSEN EN GEBRUIKEN 

 Nu je het sjabloon gepersonaliseerd hebt, is het tijd om het sjabloon op te slaan. Pas op: sla je 

document niet gewoon op op de manier die je kent. Een document opslaan als sjabloon doe je 

op een andere manier.  

Bekijk de video’s onder 3 ‘Het sjabloon opslaan, aanpassen en gebruiken’ voor 

instructies hoe je:  

3.1 Je sjabloon opslaat                https://youtu.be/k5uhcalVeAA  

3.2 Je sjabloon aanpast                https://youtu.be/9Psuo_eqhak  

3.3 Je sjabloon gebruikt                                              https://youtu.be/vDdfFnek3gU  

Telkens wanneer je nu een nieuwe offerte maakt, kan je vertrekken vanaf dit sjabloon.  

 TIP : Ook sjablonen in andere talen 

Heb je ook vaak Franse of Engelse aanvragen, dan kan je voor elke taal een apart sjabloon maken.  

Je sjabloon in een andere taal maken: Open het originele sjabloon in het Nederlands. 

Doe dat op dezelfde manier zoals uitgelegd in video 3.2 je sjabloon aanpassen. Maak 

eerst een kopie van het originele sjabloon vooraleer je aanpassingen doet. Dat doe je 

door op bestand – opslaan als te klikken en je sjabloon op te slaan onder een andere 

naam, bijvoorbeeld ‘Sjabloon offerte_frans’. Zorg dat je het sjabloon opslaat als ‘Word-

sjabloon’ zoals in onderstaande afbeelding en zoals ook uitgelegd in video 3.1 je 

sjabloon opslaan. Vertaal het sjabloon nu naar het Frans of het Engels.  

 

https://youtu.be/k5uhcalVeAA
https://youtu.be/9Psuo_eqhak
https://youtu.be/vDdfFnek3gU
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4 DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE OFFERTE  

In dit hoofdstuk komt aan bod hoe je de verschillende onderdelen van het sjabloon aanpast tot een 

offerte. Bij 4.1 volgen eerste een aantal basisprincipes die je bij alle onderdelen nodig hebt.  

4.1 DE BASIS VAN DE OFFERTE AANPASSEN 

 Vul het sjabloon aan met je eigen tekst. De tekst tussen vierkante haken dient als basis 

[bijvoorbeeld]. Vervang de tekst tussen vierkante haken of verwijder ze indien ze voor jou niet 

van toepassing is.  

Tekst toevoegen: Klik op de tekst tussen vierkante haken [bijvoorbeeld] – de tekst en de 

vierkante haken worden geselecteerd – typ nu je tekst – de voorbeeldtekst tussen 

vierkante haken verdwijnt en jouw tekst komt in de plaats 

 Verwijder de onderdelen die je niet nodig hebt in je offerte. Het sjabloon is immers heel 

uitgebreid en niet alle types reizen vereisen alle onderdelen. Een aantal onderdelen bevatten een 

tabel, ook deze zal je mogelijks moeten verwijderen.  

Een tabel verwijderen: Ga met je muis ergens in de tabel staan – klik op 

rechtermuisknop – klik op ‘verwijderen’ (zie afbeelding hieronder) – klik op ‘tabel 

verwijderen’ 

 

 Voeg afbeeldingen toe. Overal in het sjabloon is al plaats voorzien om afbeeldingen toe te 

voegen, namelijk op de plaats van de grijze vormen. Elke grijze vorm in het sjabloon moet 

vervangen worden door een afbeelding. Wil je liever geen afbeelding toevoegen? Vergeet dan 

niet om de grijze vorm te verwijderen. 

Bekijk video 1 ‘Afbeeldingen toevoegen’ voor instructies hoe je een vorm vervangt door 

een afbeelding. Link naar de video: https://youtu.be/yyC6iqW4Ads 

Opmerking: Waarom op deze manier afbeeldingen invoegen? Omdat…De grijze vormen al op de 

juiste positie staan, namelijk mooi uitgelijnd ten opzichte van de tekst en de marges van het blad. De 

grijze vormen er voor zorgen dat meerdere afbeeldingen op één pagina even groot zijn… Door op deze 

manier te werken moet je zelf niet prutsen om de afbeeldingen op de juiste positie te krijgen. Je 

bespaart dus tijd!  

 

https://youtu.be/yyC6iqW4Ads
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 Gebruik afbeeldingen zonder auteursrechten.  

Denk goed na vooraleer je afbeeldingen van het internet plukt om te gebruiken in je offerte 

of in andere communicatie naar de klant. Je mag namelijk niet zomaar alles gebruiken wat 

je op internet kan vinden. Er gelden immers auteursrechten op afbeeldingen. Gelukkig 

bestaan er tegenwoordig een aantal websites waar je rechtenvrije afbeeldingen kan 

vinden. Dit zijn onze twee favorieten:  

o https://unsplash.com/: Op Unsplash vind je prachtige reisfoto’s terug.  

Tip: typ je zoektermen in het Engels.  

Pas op: Selecteer je afbeeldingen met enige aandacht zodat je een afbeelding van 

de juiste bestemming selecteert.  

Ben je niet zeker over de locatie van de afbeelding? Bij veel afbeeldingen staat de 

locatie vermeld. Klik op de afbeelding om de afbeelding te openen. De locatie staat 

dan links onderaan vermeld, zoals in onderstaande afbeelding.   

 

 

o https://pixabay.com/nl/: Op Pixabay vind je naast afbeeldingen ook illustraties en 

video’s.  

Zoek je afbeeldingen op een andere manier, controleer dan steeds hoe het met de 

auteursrechten gesteld is.   

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/nl/


DIGIT – Toerisme en recreatiemanagement   8 

 TIP : Comprimeer afbeeldingen om je document minder zwaar en traag te maken 

Je Word document kan snel erg zwaar en traag worden wanneer je veel afbeeldingen toevoegt. Om 

dit te voorkomen kan je je afbeeldingen comprimeren. Doe dit telkens wanneer je een aantal 

afbeeldingen toegevoegd hebt.   

Afbeeldingen comprimeren: Selecteer een afbeelding – er verschijnt een extra menu in 

de balk bovenaan ‘opmaak voor afbeeldingen’ (1) – selecteer ‘opmaak voor 

afbeeldingen’ – klik op de knop ‘afbeeldingen comprimeren’ (2) – er opent een extra 

venster (3) – stel de instellingen in zoals bij 3 hieronder: geen vinkjes bij de eerste twee 

opties en selecteer de resolutie ‘Afdrukken (220 ppi)’  

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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4.2 VOORBLAD  

 

Je hebt het voorblad al deels aangepast met je contactgegevens en huisstijl in hoofdstuk 2 ‘Je 

sjabloon personaliseren’. Om je voorblad helemaal af te werken moet je nog twee dingen doen:  

 Voeg een afbeelding toe.  

 Voeg de details van de reis toe. Vul de overige tekstvakken in: naam, bestemming en periode.  
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4.3 HOOGTEPUNTEN 

  

 Vul de tekst verder aan.  

 Voeg een afbeelding toe.  

 Werk de inhoudstafel bij. De inhoudstafel staat al voor je klaar, maar het is wel belangrijk dat je 

die nog eens bijwerkt voor je de offerte verstuurt naar de klant. Doe je grote veranderingen aan 

de offerte, zoals onderdelen verwijderen of toevoegen, werk de inhoudstafel dan al eens bij na je 

aanpassingen.  

De inhoudstafel bijwerken: Klik ergens in de inhoudstafel – er verschijnen een aantal 

extra opties bovenaan de inhoudstafel (zie afbeelding hieronder) – klik op ‘bijwerken’ – 

selecteer ‘In zijn geheel bijwerken’ – klik op OK 
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4.4 REISROUTE 

  

 Vul in de titel de bestemming in.  

 Vul de tabel in met de reisroute van de klant.  

De tabel bestaat uit vier kolommen: kolom 1 met het nummer van de bestemming op de kaart, 

kolom 2 met de dag, kolom 3 met de datum en kolom 4 met de bestemming. De gemakkelijkste 

manier om de tabel in te vullen, is om te beginnen met kolom 4 en daarna 3, 2 en 1.  

 Vul eerst kolom 4 in met de verschillende bestemmingen op de reisroute van de 

klant. Elke bestemming komt in een nieuwe rij.  

 Vul daarna kolom 3 in met de datums. Blijft een klant meer dan één dag op dezelfde 

bestemming, groepeer deze datums dan in één cel. (bijvoorbeeld: zaterdag 28/7 – 

maandag 30/7) 

 Vul kolom 2 in met de dagen. Groepeer ook de dagen als een klant meer dan één dag 

op dezelfde bestemming blijft, overeenkomstig met kolom 3. (bijvoorbeeld: dag 9-

10-11) 

 Vul kolom 1 in met de nummers, die overeenstemmen met de bestemming op de 

kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 



DIGIT – Toerisme en recreatiemanagement   12 

 Voeg extra rijen toe of verwijder rijen indien nodig.   

Rijen toevoegen: Ga in de laatste rij van de tabel staan – klik op je rechtermuisknop – 

klik op ‘invoegen’ – klik op ‘rijen onder invoegen’ – er wordt een extra rij toegevoegd  

 

Rijen verwijderen: Selecteer de rijen die je wil verwijderen – klik op de rechtermuisknop 

– klik op ‘cellen verwijderen’ – klik op ‘hele rij verwijderen’   

 Maak de kaart met de reisroute. De kaart in de voorbeeldofferte is gemaakt met Google my 

maps. Het leuke aan dit programma is dat je een link kan delen met de klant en hij zijn reisroute 

online kan bekijken. Het leuke voor jou als reisagent is dat je al je ‘maps’ kan opslaan en later kan 

hergebruiken.   

Bekijk de video’s onder 4 ‘Een interactieve kaart maken met Google my maps’ voor 

instructies hoe je:  

4.1 Een nieuwe ‘Google my maps’ kaart maakt        https://youtu.be/K7jhYGi7JG0  

4.2 De verschillende bestemmingen toevoegt          https://youtu.be/rvdsKAAxXP0  

4.3 De bestemmingen met elkaar verbindt                https://youtu.be/ABe_zooyMO4  

4.4 De bestemmingen nummert                                  https://youtu.be/bUcKhKZVoLQ  

4.5 De kaart opslaat als afbeelding en toevoegt aan de offerte   

                https://youtu.be/x5T8L6M_aFo 

4.6 De interactieve kaart deelt met de klant           https://youtu.be/TXBM53hyxgc  

4.7 De pagina ‘reisroute’ in de offerte opmaakt       https://youtu.be/5yLLcIccYwQ  

 

 Voeg je Google my maps kaart toe. 

De instructies vind je in video 4.5 ‘De kaart opslaan als afbeelding en toevoegen aan de 

offerte’. Link naar de video: https://youtu.be/x5T8L6M_aFo 

 

 

https://youtu.be/K7jhYGi7JG0
https://youtu.be/rvdsKAAxXP0
https://youtu.be/ABe_zooyMO4
https://youtu.be/bUcKhKZVoLQ
https://youtu.be/x5T8L6M_aFo
https://youtu.be/TXBM53hyxgc
https://youtu.be/5yLLcIccYwQ
https://youtu.be/x5T8L6M_aFo
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4.5 UITGEBREID REISPROGRAMMA 

 

In dit onderdeel vind je aan de linkerkant van het document een tabel die doorloopt over de 

volgende zeven pagina’s. Aan de rechterkant is er telkens plaats voorzien voor twee foto’s aan de 

hand van de grijze vormen.  

Opmerking: Ook als je dit sjabloon niet voor een rondreis gebruikt kan de tabel onder uitgebreid 

reisprogramma nuttig zijn. Je kan dan zoals in onderstaand voorbeeld de vertrek- en terugkomdag in 

een aparte cel zetten en het overige deel van de reis samen bespreken.   

Bijvoorbeeld:  

Dag 1 Maandag 08/07/2019 

Informatie over het vertrek (bv. vluchtgegevens) 

Dag 2 Dinsdag 09/07/2019 – Dag 7 Zondag 14/07/2019 

Informatie over het programma ter plaatse (bv. over het hotel, 

de mogelijke activiteiten ter plaatse…)  

Dag 8 Maandag 15/07/2019  

Informatie over de terugkomst (bv. vluchtgegevens)  

 

 Vul de tabel in met een uitgebreide beschrijving van het reisprogramma.  

 Zorg eerst dat de tabel het aantal rijen bevat dat je nodig hebt. Bij elke dag horen twee rijen: een 

titelrij opgevuld in een kleur en een beschrijvingsrij. Voor een reis van 8 dagen heb je dus 16 rijen 

nodig. Het sjabloon voorziet genoeg rijen voor 28 dagen. Heb je minder dan 28 dagen nodig 

verwijder dan de overbodige rijen.  

Rijen verwijderen: Selecteer de rijen die je wil verwijderen – klik op de rechtermuisknop 

– selecteer ‘rijen verwijderen’  

 Heb je een reisprogamma van meer dan 28 dagen, voeg dan extra rijen toe. Je zal ook extra grijze 

vormen moeten toevoegen voor je afbeeldingen.  

Rijen toevoegen: Ga in de laatste rij van de tabel staan – klik op je rechtermuisknop – 

klik op ‘invoegen’ – klik op ‘rijen onder invoegen’ – er wordt een extra rij toegevoegd  

Gebruik de tab toets om snel meerdere rijen toe te voegen: Ga in de laatste rij van de 

tabel staan – druk op de tab toets  

TITELRIJ  

BESCHRIJVINGSRIJ  
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Extra grijze vormen toevoegen: Selecteer een grijze vorm – je zal zien dat beide grijze 

vormen op die pagina geselecteerd worden (de afbeeldingen zijn samengevoegd tot een 

groep zodat je ze gemakkelijker kan kopiëren) – klik op je rechtermuisknop – klik op 

kopiëren – ga met je cursor ergens in de tabel staan op de pagina zonder afbeeldingen – 

plak de afbeeldingen – sleep de afbeeldingen naar de juiste positie   

 Vul in de titelrijen (opgevuld in een kleur) alle dagen, datums en bestemmingen van de reisroute 

in.  

 Voeg onder elke titelrij de beschrijving van die dag toe. Blijft er nog witruimte over na je tekst? 

Verwijder dan de witruimte.   

 Voeg pas afbeeldingen toe nadat je de beschrijving van het programma hebt toegevoegd. Door in 

deze volgorde te werken ben je zeker dat je afbeeldingen bij het programma op die bladzijde 

horen. De dagen kunnen namelijk opschuiven naar de volgende pagina’s door tekst toe te 

voegen.    

 

 TIP : Plakken zonder opmaak   

Wanneer je een stuk tekst kopieert uit een ander document, plak de tekst 

dan niet zomaar in je document, maar plak altijd zonder opmaak. Door op 

deze manier te werken heb je geen verschillende opmaakstijlen door elkaar 

in je document. 

Plakken zonder opmaak: Rechtermuisknop – plakopties –         

‘alleen tekst behouden’  
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4.6 VLUCHTSCHEMA / AUTOHUUR / ZIN IN MEER / BELANGRIJK OM TE WETEN 

 Vul de tabellen in.  

 Vul de tekst verder aan.  

 Voeg een afbeelding toe indien nodig.  

4.7 ACCOMMODATIE 

 

 

 

 

 Voeg de informatie over de accommodatie toe. Dat kan aan de hand van tekst en/of aan de hand 

van een tabel. (zie voorbeeldofferte waar beide gebruikt worden)  

 Stel je verschillende opties voor, gebruik dan de tabel om de opties met elkaar te vergelijken. Zo 

kan je in je offerte al upselling doen door een luxere, iets duurdere optie voor te stellen. (zie 

voorbeeldofferte)  

 Voeg de bestemming toe in de titel, bijvoorbeeld ‘Accommodatie in Kaapstad’.  

 Voeg de naam van het hotel toe in de tabel. 

 Voeg een aantrekkelijke foto van het hotel toe die de pluspunten extra in de verf zet.  

 Voeg een beschrijving toe van het hotel. Leg uit wat de pluspunten zijn van de 

duurdere optie die je voorstelt. 

 Voeg de URL naar de website van het hotel toe. 

Opmerking: Voor veel klanten is het hotel of de accommodatie het allerbelangrijkste 

onderdeel van hun reis. Ze zoeken er vaak extra informatie over op, en die vinden ze 

op de website van het hotel. Door de URL hier toe te voegen help je de klant in zijn 

zoektocht naar extra informatie.   
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4.8 PRIJZEN EN VOORWAARDEN  

 

 

 

 

 Maak de prijzentabel in Excel.  

 Open het document ‘Excel sjabloon voor een prijzentabel’.  

 Sla het Excel document eerst op als sjabloon zoals geleerd in filmpje 3.1 je sjabloon 

opslaan.  

 Sluit je sjabloon om een nieuw document te kunnen maken.  

Zie de video’s 5.1 en 5.2 onder 5 ‘De prijzentabel uit Excel gebruiken en toevoegen’ 

voor instructies hoe je een nieuwe prijzentabel maakt en instructies hoe je: 

5.1 Nieuwe elementen toevoegt of verwijdert    https://youtu.be/qQae8EZO8RQ  

5.2 De tabel invult                                                     https://youtu.be/VaOYB04E1fw  

 Voeg de prijzentabel toe aan je offerte in Word.  

Zie de video 5.3 ‘De prijzentabel toevoegen aan je offerte’ voor instructies hoe je de 

prijzentabel uit Excel toevoegt aan je offerte in Word en hoe je een automatische 

koppeling maakt tussen beide. Link naar de video: https://youtu.be/Rzgpdci9WAA  

 Vul de tekst met de voorwaarden verder aan.  

 Vul de tabel in met alle elementen die inclusief en exclusief zijn in de prijs.  

 

https://youtu.be/qQae8EZO8RQ
https://youtu.be/VaOYB04E1fw
https://youtu.be/Rzgpdci9WAA
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4.9 REISVOORWAARDEN  

 Voeg de reisvoorwaarden toe. Gebruik de handleiding van de VVR om te weten welke 

documenten je nodig hebt. Je vindt deze handleiding in het sjabloon onder ‘reisvoorwaarden’ of 

op de website van de VVR.  

 Bespaar tijd door de reisvoorwaarden op te slaan als standaardtekst.  

Standaardtekst is een stuk tekst dat ingebouwd zit als bouwsteen in Word. Je kan dus 

rechtstreeks vanuit Word je reisvoorwaarden toevoegen eenmaal je ze ingesteld hebt als 

standaardtekst. Heel handig voor de volgende offertes die je maakt!    

Zie de video’s onder 6 ‘Standaardtekst: de reisvoorwaarden toevoegen’ voor 

instructies hoe je:  

6.1 Waarom je standaardtekst gebruikt voor de reisvoorwaarden 

                                                                                        https://youtu.be/OBZmSA8JTEs   

6.2 Je tekst opslaat als standaardtekst                    https://youtu.be/zOi818W3ixg  

6.3 Je standaardtekst toevoegt aan je offerte       https://youtu.be/SU4OA2PPNjc  

 

 

 

 

https://youtu.be/OBZmSA8JTEs
https://youtu.be/zOi818W3ixg
https://youtu.be/SU4OA2PPNjc

