
Anne� � Vr�s
YourTravel agent

Wie houdt er nu niet van vakantie?
Het uitzoeken en de juiste keuze maken vergt

vaak veel tijd. Daarom stel ik mij graag aan u 

voor als uw Travel Agent.

Als uw Travel Agent kan ik samen met u de 

ideale vakantie of reis samenstellen en 

reserveren. Dit kan op elk gewenst tijdstip, 

gewoon bij u thuis, op locatie, telefonisch 

of per e-mail. Door mijn kennis en grote 

reiservaring kan ik u alle informatie geven 

over uw vakantie- of reisbestemming.

Persoonlijke aandacht en hoge service is voor 

mij erg belangrijk, immers een tevreden klant is 

een goede basis voor een langdurige relatie.

YourTravel werkt samen met gerenommeerde 

reisorganisaties in Nederland, Duitsland en 

België. YourTravel is aangesloten bij het ANVR 

en SGR zodat de financiële zekerheid van al 

uw reizen gewaarborgd is. 

Ik ben er voor ú en uw wens staat centraal!
Neem voor meer informatie contact op of 

kijk op: www.thetravelclub.nl/annekedevries.

Anneke de Vries
Postweg 1, 1234 AA  Amsterdam

T     +31 (0)12-3456789 

M    +31 (0)6-12345678

E       anneke@yourtravel.nl

W       www.yourtravel.nl/anneke
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