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Harco van Uden & Elke Kuipers
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De missie van Experience Travel is ‘uw 
droomreis op maat’. Het reisbureau 
voor exclusieve vakanties, stedentrips 
en ‘beach breakes’ is gevestigd in 
Den Bosch en staat onder leiding 
van de directeuren / eigenaren / 
levenspartners Elke Kuipers en Harco 
van Uden. Experience Travel geeft 
invulling aan de kostbare vrije tijd van 
de klant en verrijkt hun vakantie door 
persoonlijke wensen centraal te stellen.

NETWERKPARTNER

De missie van Experience Travel suggereert dat het 
bij Experience Travel niet om ‘huis, tuin en keuken’ 
vakantiereizen gaat. ‘Dat klopt helemaal’, zegt Elke 
Kuipers. ‘Met alle respect voor al onze collega’s, wij leveren 
maatwerk. Volledig afgestemd op de wensen van onze 
klanten. Vrije tijd is een kostbaar goed. Dat wil je zo 
optimaal mogelijk invullen. Daarom organiseren wij reizen 
vanuit de wensen van onze klanten. We zijn als het ware de 
personal travel assistent van onze opdrachtgevers.’

Z I M B A B W E
Harco van Uden: ‘De roots van Experience Travel liggen in 
de jungle van Zimbabwe. Tijdens mijn studie aan de HEAO 
van Eindhoven liep ik stage op een reclamebureau. Daar 
kreeg ik de afstudeeropdracht om onderzoek te doen naar 
kanosafari’s in dat land. Van het een kwam het ander. Het 
leidde in 1995 tot een eigen kanobedrijf. Uit eigen ervaring 
wist ik dat kanoën op de Zambezi een ultieme belevenis is. 
Ik was onder de indruk van dit land en de mogelijkheden 
die ik daar ontdekte. Ik had een lijst samengesteld met 
wel 160 accommodaties van drie tot zes sterren en een 
schat aan kennis op het gebied van cultuur, natuur en 
activiteiten. Ik had voldoende informatie om wel 180 reizen 
samen te stellen, maar deed dat niet. Want ik wilde samen 
met klanten hun eigen reis samenstellen en hen volledig 
ontzorgen. Dat is nog altijd onze core business. Alleen gaat 
het aanbod tegenwoordig veel en veel verder dan Zimbabwe 
alleen, waar het allemaal begon en waar nog altijd mijn hart 
ligt. Zie die afstudeeropdracht maar als een uit de hand 
gelopen hobby.’

Droomreizen 
op maat
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H O G E  S E R V I C E G E R I C H T H E I D
In Afrika kwam Harco ook Elke Kuipers tegen. Dat was 
in 2009 op een vakantiebeurs in Zuid Afrika. Elke had 
op dat moment haar drie eigen reisbureaus en was daar 
om inspiratie op te doen om het anders te gaan doen. ‘We 
hadden gelijk een klik’, zegt Harco. ‘Toen niet wetende 
dat wij ooit samen Experience Travel verder zouden gaan 
uitbouwen en zelfs later levenspartners zouden worden. 
Experience Travel is begonnen in Uden, maar de groei 
noodzaakte ons om verder te kijken. Daarbij zijn we 
uitgekomen in Den Bosch, omdat deze stad ons meer 
te bieden heeft. Inmiddels hebben we 75 medewerkers, 
waarvan het leeuwendeel vrouwen. Belangrijk is dat onze 
medewerkers over een hoge servicegerichtheid beschikken 
en onze klanten helpen om hun droomreis in te vullen. 
Want vrije tijd is heel belangrijk. Doorgaans beschikken 
onze klanten over niet zoveel veel vrije tijd, dus willen zij 
dat zo goed mogelijk invullen. Geld speelt dan een minder 
belangrijke rol.’

P U U R  E N  P E R S O O N L I J K
Elke Kuipers: ‘Al onze reisproducten ontwikkelen wij zelf. 
Dat doen we door naar het land te kijken en het van A tot 
Z te leren kennen. Harco is in Zimbabwe gestart, maar 
inmiddels hebben we in alle continenten bestemmingen 
- en zelfs naar de Noord- en de Zuidpool - in ons 
programma. Binnen ons team hebben we specialisten 
die voor onze klanten een op hun wensen afgestemd 
arrangement maken. Dat begint al bij de reis. Wij regelen 
dat. Dat geldt ook voor verplaatsingen tijdens de reis. In 
alles staat voorop dat wij onze klanten ontzorgen en hun 
reis verrijken. ‘Puur en persoonlijk’ zijn de kernwoorden die 
daarbij passen.’

H O G E R E  S E G M E N T
Harco van Uden vult aan: ‘In de meeste gevallen bezoeken 
wij onze klanten aan huis om daar in hun eigen omgeving 
gezamenlijk de reis samen te stellen. Hoe onze klanten op 
ons pad komen? Verreweg de meeste nieuwe relaties mel-

den zich ‘van horen zeggen’ bij ons. Zij zijn door familieleden, 
kennissen en/of collega’s, die ervaring met onze droomreizen 
hebben, getipt. Daarnaast adverteren we in bladen en maga-
zines die onze doelgroep lezen en nemen deel aan beurzen of 
evenementen zoals de Masters of LXRY en het KLM Open, 
bijvoorbeeld. Inderdaad allemaal marketing inspanningen 
gericht op het hogere segment. Ook organiseren wij in ons 
bedrijf Inspiratiedagen en geven we drie keer per jaar een eigen 
magazine, ‘Inspired’ getiteld, uit.

T I P  T O P  V E R Z O R G D
‘Ook de business seats in de Johan Cruijff ArenA en het lid-
maatschap van de ABA passen binnen activiteiten die wij voor 
relaties ondernemen’, zegt Harco. ‘Achter de keuze van een in 
Brabant gevestigde reisorganisatie en de Amsterdamse voetbal-
club zit natuurlijk een verhaal. In ben in 1973 in de Brabantse 
plaats Zeeland geboren, kort na de derde Europacup 1 over-
winning van Ajax. Mijn hele familie was fanatiek voor Ajax. Op 
mijn eerste babyfoto sta ik afgebeeld in een Ajax tenue. Mijn 
eerste wedstrijd van Ajax, bezocht ik samen met mijn vader. 
Dat was NEC tegen Ajax, dus hier in de buurt. Tijdens mijn 
studententijd in Eindhoven heb ik het als supporter van Ajax 
zwaar gehad. Zeker omdat PSV toen vaak kampioen werd. Ik 
heb verschillende jaren een seizoenkaart voor wedstrijden in 
De Meer gehad. Toen Ajax naar de ArenA verhuisde, lukte het 
niet goed meer om de thuiswedstrijden van Ajax te combine-
ren met werk en privé. Sinds vier seizoenen hebben we weer 
business seats en sinds dit seizoen zijn wij lid van de ABA. Dat 
bevalt prima. Onze gasten hebben het rondom de wedstrij-
den naar hun zin en dan hebben wij dat ook. Alles is tip top 
verzorgd. Toen ik de business seats afnam heb ik wel gezegd: 
“Onder één voorwaarde, dat Ajax binnen vijf seizoenen weer 
een Europese cup pakt.” In Stockholm waren we er dichtbij en 
wie weet wat Ons Aller Ajax dit seizoen nog in petto heeft.’

NETWERKPARTNER

EXPERIENCE TRAVEL
www.experiencetravel.nl

T 073 548 20 60

Harco van Uden

START UW REIS OP  
WWW.EXPERIENCEHOLIDAYS.NL

INSPIRATIEB(R)ON
✁

U kunt ons voor een reisadvies op maat bereiken van 
ma t/m vr 09:00 - 20:00 uur en  
za 09:00 - 17:00 uur.

Tip! Onze reisspecialisten bezoeken u ook  
graag na kantooruren bij u thuis als dat u  
beter uitkomt.

Bel 073 – 548 20 62

Larenweg 40 | 5234 KA ’s-Hertogenbosch 
Holidays@ExperienceTravel.nl | www.ExperienceHolidays.nl

 

   Ja,  ik heb interesse in een   city trip    beach break   verre reis 

naar bestemming:…………………………………………….

   Ja,  ik ontvang graag het INspired Magazine van ExperienceTravel vol reisinspiratie

Naam:   .............................................................................................................. Dhr/Mevr.   Voorletters .......................................

Adres:   ...................................................................................................................................................................................................

Postcode .................................Woonplaats .........................................................................................................................................

Telefoon .................................E-mail: ...................................................................................................................................................

Verstuur in een ongefrankeerde envelop naar: ExperienceHolidays, antwoordnummer 10802, 5200 WB ’s-Hertogenbosch

U kunt ook een e-mail met alle gegevens sturen naar Holidays@ExperienceTravel.nl

Door inzending gaat u akkoord met het ontvangen van reisinformatie van ExperienceTravel

ZÉLF FORMULE 1 RI JDEN IN ABU DHABI
Op de tribune kijken naar de formule 1 in Abu Dhabi? Waarom niet zélf in een 
raceauto stappen om de adrenaline te voelen pompen op het wereldberoemde 
Yas Marina circuit? Voorzien van helm en racepak trapt u het gas van een Formu-
la Yas 3000 racewagen in tot u de finishvlag ziet wapperen.  Voor ontspanning 
kunt u zich terugtrekken in het Ritz-Carlton hotel, met uitzicht op de imposante 
Sheikh Zayed moskee.  

4-daagse city trip Abu Dhabi va. € 2.095,- p.p.
o.b.v. KLM vliegreis, transfers, 3 hotelovernachtingen in  
2-pk de luxe met ontbijt en Racing Experience

CULINAIRE TOUR OVER MALLORCA  
MET EEN KLASSIEKE JAGUAR
De Romeinen verbouwden al voor onze jaartelling wijndruiven in de regio Binis-
salem op Mallorca. Ontdek het gebied per klassieke Jaguar en proef bij een privé 
familiewijnmakerij de beste wijnen onder het genot van een authentieke plank 
met heerlijke Spaanse tapas. Overnacht in het exclusieve Pure Salt Porto Adriano 
hotel met zicht op de door Philippe Starck ontworpen Marina.

8-daagse beach break Mallorca va. € 1.495,- p.p.
o.b.v. vliegreis, transfers, 7 hotelovernachtingen in  
2-pk met zeezicht, ontbijt, 1 gratis diner, culinaire tour per jaguar

ExperienceTravel ontwerpt al 20 jaar exclusieve reizen op maat naar meer dan 60 verre bestemmingen. Met de uitbreiding naar 

ExperienceHolidays heeft u nu ook keuze uit meer dan 50 city trips en 70 beach breaks. Hoewel een minibreak met een paar muisklikken 

makkelijk zelf te boeken is, ontzorgen én verrijken we u graag met verrassende belevenissen. Een greep uit de mogelijkheden.

AB
A1

5f
eb

20
19

.E
xp

Tr

VLIEG MET

KLM

ExpTrvl-ABA-2.indd   1 22-01-19   12:11
0222967.pdf   1 22-1-2019   13:38:14

http://www.experiencetravel.nl/



