Hét beste
voor
zakelijk
reizen

Profiteer van
de voordelen van bluebiz

Blue credits
ontvangen en besteden

Reist u voor uw onderneming naar het buitenland?
Of gaan uw collega’s regelmatig op zakenreis?
Profiteer dan van de voordelen die bluebiz biedt.
Deelname is gratis en geheel vrijblijvend.

U ontvangt blue credits op vluchten van
KLM, Air France, Delta Air Lines, Kenya Airways,
China Southern Airlines en China Eastern Airlines.
Het aantal blue credits dat uw bedrijf ontvangt hangt af
van het tarief van uw ticket. Gebruik uw blue credits voor

Wanneer uw bedrijf deelneemt aan bluebiz ontvangt

gratis vluchten, ticket upgrades, extra bagage, stoel met

u waardevolle blue credits bij elke zakenvlucht met

meer comfort of gebruik uw blue credits om de CO2-uitstoot

KLM, Air France, Delta Air Lines, Kenya Airways,

van uw bedrijf in de laatste 12 maanden te compenseren.

China Southern Airlines en China Eastern Airlines.
Deze kunt u gebruiken voor gratis tickets, upgrades,
extra opties (extra bagage, stoel met meer comfort)
en het compenseren van uw CO2-uitstoot. 1 blue credit

is 1 euro waard dus dat telt snel op!
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Tot zes maanden na de vluchtdatum zijn de misgelopen
blue credits alsnog te claimen. De vluchten die u heeft
gemaakt in de drie maanden voordat u bluebiz-deelnemer
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U ontvangt een extra bonus van 50 blue credits wanneer u
of één van onze partners reist.

Bent u vergeten uw bluebiz-nummer te vermelden?

U kunt eenvoudig berekenen hoeveel blue credits
u spaart bij iedere vlucht.

Extra bonus
binnen zes maanden na aanmelding met KLM, Air France

Retroclaims

Eenvoudige spaarformule

500 EUR
ticket

200 EUR

vervoerstoeslag

21

blue
credits

blue
credits

per bestede
100 EUR

is gelijk aan
21 EUR

werd, tellen nu ook mee.
Meer informatie? bluebiz.com/servicecentre

*Let op: de luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken
van het bluebiz-programma kunnen per land verschillen.
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Waarom bluebiz?
Dubbel voordeel
met bluebiz
en Flying Blue

Bedrijven die regelmatig of frequent reizen boeken hebben er veel
baat bij dat alles soepel verloopt. Het uitgebreide pakket voordelen van
bluebiz is speciaal ontwikkeld om uw bedrijf hierin te faciliteren.

Besparen

Recognition

Een van de grootste voordelen van bluebiz is dat

Om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk
verloopt, zorgen wij ervoor dat u en uw collega’s

Zijn u en uw collega’s Flying Blue-deelnemers?
Met bluebiz ontvangt u als Flying Blue-deelnemer
naast blue credits ook gewoon uw Flying Blue Miles.

u blue credits kunt zien als geld en u direct kunt
besparen op uw reisbudget.

door onze collega’s worden herkend.

Zo levert een zakelijke vlucht dubbel voordeel op:
blue credits voor uw bedrijf en Flying Blue Miles voor
de reiziger.

Flexibiliteit

Prioriteit

Stel dat u een werknemer heeft die morgen

Bluebiz deelnemers krijgen een

naar een conferentie had moeten vliegen,

voorkeursbehandeling wanneer de reis

maar door een collega wordt vervangen dan

onverhoopt niet verloopt zoals gepland.

Nog geen Flying Blue-deelnemer?
Meld u gratis en eenvoudig aan via klm.nl/flyingblue
Let op:
Om van het dubbele voordeel gebruik te kunnen maken,
is het van belang om bij alle boekingen van uw bedrijf het

wijzigt u als bluebiz-deelnemer kosteloos de
naam van de reiziger.

Het uitgebreide pakket aan bluebiz-voordelen vindt u op bluebiz.com.
Hier vindt u ook ons online service centre waar u terecht kunt met al uw vragen.

bluebiz- en Flying Blue-nummer te vermelden.
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Aanmelden is heel eenvoudig en kost u niets.
Ga naar bluebiz.com/enrol
Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt
u uw bluebiz-gegevens.
Wanneer u binnen zes maanden na aanmelding een
vlucht met KLM, Air France of een van onze bluebizpartners maakt, ontvangt u bovendien een extra
bonus van 50 blue credits!

Heeft u vragen?
bluebiz service desk: +31 20 545 9777
bluebiz.nl@klm.com
klm.nl/zakelijk
Facebook.com/klm
Twitter.com/klm
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Meld u nu
aan voor
bluebiz!

