AirPlus Company Account.
De gecentraliseerde
oplossing voor uw
zakenreismanagement.

Wilt u:
Uw reiskosten efficiënter beheren?
Boekings- en vereffeningsprocedures
vereenvoudigen?
Een duidelijk gezamenlijk overzicht ontvangen
in plaats van stapels facturen bijhouden?
Eenvoudiger bedragen toewijzen
binnen uw bedrijf?
Over alle gegevens beschikken om
uw reisuitgaven optimaal op te volgen?

Houd uw reisuitgaven onder controle.
AirPlus Company Account: De ideale
oplossing voor uw zakenreismanagement.
Het verwerken van reiskosten is niet meteen
het leukste aspect van een zakenreis.

Wanneer u een zakenreis boekt, is het vastleggen van de
vluchten, hotels, treintickets en/of huurwagen slechts de
eerste stap. De tweede stap, het verwerken van die
reserveringen en andere diensten, is vaak makkelijker
gezegd dan gedaan. Deze kosten moeten worden
verrekend, op elkaar afgestemd, toegewezen en
geëvalueerd. Daardoor is het bureau van een reismanager
vaak bezaaid met statements. Bovendien is het binnen een
bedrijf vaak niet eenvoudig om bedragen toe te kennen.
Zonder betrouwbare gegevens kan het een moeilijke
opdracht zijn om de bedragen die uw bedrijf aan diensten
voor een zakenreis uitgeeft, efficiënt op te volgen.

Een efficiënte oplossing
Met de AirPlus Company Account bespaart uw bedrijf tijd en
geld: het biedt een volledig overzicht met personaliseerbare
gegevens waarmee u uw reiskosten efficiënt kunt beheren.

	De AirPlus Company
Account garandeert dat uw
gegevens optimaal worden
beschermd.

Duidelijke vereisten
Wilt u uw vluchten, treintickets en huurwagens zo
eenvoudig mogelijk betalen? Wilt u één duidelijk overzicht
met alle gegevens die uw organisatie nodig heeft om
reiskosten toe te kennen? Geen probleem!

Met AirPlus kunnen bedrijven en zakenreizigers erop
vertrouwen dat hun gegevens uitvoerig worden
beschermd. AirPlus is een betalingsinstelling die
gemachtigd en geregistreerd is volgens de Duitse
wet betreffende toezicht op betalingsdiensten
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) en is
onderworpen aan de regels van het ZAG en het
toezicht van het federale financiële toezichtsorgaan
van Duitsland. AirPlus garandeert dat het aan de
strengste veiligheidsnormen voldoet en dat het
bijkomende wettelijke bepalingen naleeft, zoals de
Federal Data Protection Act, de EU-richtlijnen voor
gegevensbescherming en de vereisten van
Mastercard® en Visa. AirPlus behandelt alle
gegevensprocessen intern en op eigendomsbasis.
Gegevens zoals de naam, het accountnummer en de
transacties van de klant worden uitsluitend door
AirPlus gebruikt om het contract met de klant
uit te voeren.

De AirPlus Company Account
maakt het beheer van uw
zakenreizen een stuk eenvoudiger.
Deze gecentraliseerde oplossing biedt tal van voordelen. U
verrekent bijvoorbeeld alle vlieg- en treintickets en
huurwagens vanaf een centraal account. AirPlus stuurt u
vervolgens een overzicht met alle reiskosten van uw bedrijf.
U kunt ook aanvullende gegevens in het overzicht opnemen,
afgestemd op uw eigen behoeften, zodat het toekennen en
evalueren van uw reiskosten nog vlotter gaat. Met deze
informatie leeft u eenvoudig het reisbeleid van uw bedrijf na
en houdt u alles onder controle.
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Een veelzijdige oplossing.
De AirPlus Company Account
doet meer dan alleen rekeningen vereffenen.
Met uw AirPlus Company Account boekt u ook
moeiteloos vluchten, treintickets, huurwagens en andere diensten.
Elke reis begint met vervoer. AirPlus maakt het u ook op dat
vlak gemakkelijk: registreer uw AirPlus Company Account
gewoon bij uw reisagentschap, het reisdepartement van uw
bedrijf, het online-reserveringssysteem of rechtstreeks bij
de merchant. Reserveer vervolgens uw vlucht, trein of
huurwagen zoals gewoonlijk.
Alle vervoerskosten worden automatisch vereffend via
uw AirPlus Company Account op een onderling
overeengekomen factuurdatum.

Bovendien kunt u met onze Track & Trace-dienst online
informatie vragen over individuele transacties en de status
van uw eventuele klachten opvolgen.
De digitale statementgegevens voor de AirPlus Company
Account zijn ook beschikbaar in het AirPlus Business Travel
Portal. Met AirPlus kunt u gegevens in verschillende
indelingen overdragen. Selecteer gewoon de indeling of
indelingen die u nodig heeft.
Dit en onze andere aanvullende producten en diensten
maken van de AirPlus Company Account een
allesomvattende oplossing die op al uw behoeften een
antwoord biedt. U heeft al uw reiskosten volledig onder
controle, waardoor u processen kunt optimaliseren en
ontdekt op welke vlakken u kunt besparen.

Wereldwijd
aanvaard
Wereldwijd aanvaarden meer dan 250
luchtvaartmaatschappijen en talloze andere
merchants (zoals internationale reisagentschappen
en wagenverhuurders) de AirPlus Company Account
als betaalmiddel. Met AirPlus geniet u van diverse
promotieprogramma's voor bedrijven dankzij de
geautomatiseerde processen bij Lufthansa, United
Airlines, SWISS, Austrian Airlines en tal van andere
dienstleveranciers.

De AirPlus Company Account
is de basis voor uw reiskostenbeheer.
Met de AirPlus Company Account boekt en betaalt u uw
reizen en beheert u al uw reiskosten op één plek. De AirPlus
Information Manager levert gedetailleerde evaluaties en
analyses van al uw uitgaven via uw AirPlus Company
Account of AirPlus Corporate Cards. Aan de hand van onze
gegevens trekt u zonder moeite de juiste conclusies en
neemt u belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld bij
onderhandelingen met merchants of wanneer u
samenwerkt met het management.

Alles onder controle: uw factureringsgegevens
in de AirPlus Business Travel Portal
Bekijk en download de overzichten in uw AirPlus Company
Account op elk gewenst moment online in de AirPlus
Business Travel Portal, inclusief de transacties die nog
niet zijn gefactureerd.
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Met de AirPlus Company Account
is uw personeel volledig verzekerd.
Personeelsleden die vaak reizen, kampen af en toe met
problemen onderweg. Heel wat bedrijven willen er dan ook
voor zorgen dat ze zo goed mogelijk beschermd zijn. U ook?
Dan bent u bij AirPlus aan het juiste adres: AirPlus Travel
Insurance dekt alle reisdiensten die met de AirPlus
Company Account worden betaald. Bovendien zijn ook alle
reizigers die met het personeelslid meereizen en
genodigden voor wie diensten worden betaald via de
AirPlus Company Account, automatisch gedekt.

Dankzij Transport Accident Insurance zijn uw reizigers
onderweg nog beter beschermd:

Verzekeringsdekking
AirPlus Travel Insurance, de uitgebreide eersteklas
verzekering voor reizigers, is inbegrepen in de jaarlijkse
bijdrage voor de AirPlus Company Account. Wanneer de
vlieg- of treintickets van uw personeelsleden via een AirPlus
Company Account zijn betaald, dekt AirPlus Travel Insurance
hen de klok rond tijdens hun volledige zakenreis van 30
dagen of korter. AirPlus Travel Insurance voorziet onder
andere de volgende compensatiebedragen:

Overlijden

€ 25,000

Invaliditeit

€ 25,000

Volledige invaliditeit ( > 70 % )

€ 50,000

Overlijden

€ 400,000

Invaliditeit

€ 400,000

Volledige invaliditeit ( > 70 % )

€ 600,000

AirPlus Travel Insurance dekt ook andere kosten bij
ongevallen en diverse gemaakte kosten, zoals bij vertraagde
bagage, vertraagd vervoer en medische of reisassistentie.
Bovendien zijn de huurwagens van uw reizigers extra
verzekerd; dit voordeel is uniek in de wereld van
zakenreismanagement.

De informatie in dit document is aangeleverd door AirPlus. Wilt u weten
op welke vlakken u precies beschermd bent? Raadpleeg dan uw
algemene beleidsvoorwaarden. Deze hebben bij geschillen voorrang op
de informatie in dit document.
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De AirPlus Company Account biedt
een duidelijk, gedetailleerd overzicht.
Selecteer een van de mogelijkheden:
één individueel overzicht per AirPlus Company Account; of
één gezamenlijk overzicht voor meerdere
AirPlus Company Accounts.
Met gezamenlijke overzichten geniet u van meer flexibiliteit en
liquiditeit, want u hoeft geen facturen vooraf te betalen.
Betaal uw aankopen pas nadat ze gedaan zijn en bepaal zelf uw
betalingsfrequentie. Indien gewenst kan uw reisagentschap u
ook leveringsnota's in plaats van individuele facturen sturen.
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De overzichten van AirPlus zijn
beschikbaar in verschillende
indelingen en afgestemd
op uw behoeften.
De standaardindeling bevat een beknopt overzicht
van alle relevante reisgegevens, zoals:
aankoop- en reisdatum
naam van de reiziger
ticketnummer
gereserveerde klasse
route
reiskosten (nettobedrag, btw en brutobedrag)

Individuele aanvullende gegevens
Op aanvraag kunnen we maximaal negen extra gegevensvelden
op uw AirPlus-statement vermelden. Zo maken we het u
gemakkelijker om kosten op elkaar af te stemmen en bedragen
toe te wijzen. Denk bijvoorbeeld aan:
kostenplaats;
personeels-ID;
departement;
boekhoudkundige eenheid;
projectnummer.
Deze gegevens worden individueel per reservering verzameld, op
de overzichten in een subtotaal weergegeven en kunnen volgens
uw aanwijzingen worden gesorteerd. Met de AirPlus Company
Account is het toewijzen van reiskosten eenvoudiger dan ooit.
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1 Alle details

2 Bruto/netto

4 Aanvullende gegevens

5 Subtotalen

Trein- of vliegtickets: uw overzicht bevat alle
reisgegevens. De naam van de reiziger, de
route, de reisdatum en de dienstleverancier
worden op onze standaardstatements
vermeld.

Naast de standaardgegevens, zoals de naam
van de reiziger, reisdatum, route en prijs,
kunt u ook andere gegevensvelden in het
overzicht opnemen. Met informatie over
kostenplaatsen, personeels-ID's,
departementen enzovoort wordt het een stuk
eenvoudiger om bedragen toe te wijzen.

AirPlus geeft de btw-bedragen voor de
respectieve dienstleveranciers weer
op de statements.

Met subtotalen, bijvoorbeeld per reiziger of
per kostenplaats, wijst u alle kosten
eenvoudig toe aan wie ze gemaakt heeft.
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3 Transactiekosten

Op uw overzicht zijn de
reisagentschapskosten opgedeeld
in de respectieve transacties.

Wilt u uw zakenreismanagement graag vereenvoudigen? Schakel dan snel een
specialist in. Vertrouw op de wereldwijde expertise van AirPlus en maak een
afspraak met een van onze consultants. Wij luisteren naar wat u nodig hebt en
stellen gerichte vragen om de meest efficiënte oplossing voor uw
zakenreismanagement te vinden.

AirPlus is lid van het UATP

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
België & Luxemburg
Keizerinlaan 66
1000 Brussel
Belgium
T +32 (0) 70 22 30 15
Nederland & Nordics
Evert van de Beekstraat 1-22
1118 CL Schipol
Nederland
T +31 (0) 20 7 95 23 00
benelux@airplus.com
www.airplus.com
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Wilt u uw reiskosten drukken?
Wilt u tijd en moeite besparen?
Praat met ons!

