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In het nieuws: Vroeg vliegticket boeken loont

Het gunstigste moment om vliegtickets te boeken: minstens 8 weken voor
vertrek. Wilt u voordelig vliegen, dan is het niet nodig om op een last minute
te wachten. Tips voor goedkopere vluchten.

Goedkoopste vlucht

Het is buiten grijs en grauw. De ideale omstandigheden om een vakantie te boeken. Of toch

maar even wachten op de goedkoopste vlucht? Volgens Skyscanner zijn Nederlanders het

voordeligst uit als ze minimaal 8 weken voor vertrek hun vliegtickets bemachtigen. Dat scheelt

ruim een tiende op de gemiddelde prijs. De vergelijkingssite baseert zich hierbij op de data van

250 miljoen geboekte vliegticketprijzen van de afgelopen 3 jaar.

Duurste maand: juli
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November is gemiddeld genomen de goedkoopste maand om te vliegen. Wie niet gebonden is

aan de schoolvakanties, kan hier zijn voordeel mee doen. De duurste maand om te reizen vanuit

Nederland is juli. Gemiddeld kost het 19% meer om in deze maand te vliegen.

Beste moment

Het beste moment om te boeken verschilt per bestemming, stelt Skyscanner. Voor een

populaire locatie als Barcelona is dat bijvoorbeeld 10 weken voor vertrek, voor Rome is het 19

weken. In een rekenvoorbeeld laat Skyscanner zien dat je met een strandvakantie op Curaçao in

november 137 euro kunt besparen op de gemiddelde ticketprijs. Dan is het goed om je 30 weken

eerder van een plek in het vliegtuig te verzekeren.

Last minute

Last minutes zijn niet meer zo aantrekkelijk, erkent Jens Steenhuis, medeoprichter van

dealplatform Paperflies. “Luchtvaartmaatschappijen hebben die strategie veranderd. Vroeger

was het bijna altijd goedkoper om laat te boeken. Maar vliegmaatschappijen willen liever eerder

weten waar ze aan toe zijn. We zien nog steeds wel dat een bestemming als Miami drie dagen

voor vertrek sterk in prijs kan dalen. Maar dat zijn uitzonderingen.”

Dinsdag vertrekken

Uit een onderzoek van de Britse consumentenbond zou blijken dat vluchten op dinsdag en

woensdag meestal het goedkoopst zijn. Op zaterdag zijn ze juist het duurst. Dat heeft vooral te

maken met de populaire dagen waarop zakenmensen vliegen. Sasja Winters, sectormanager

Travel van ING, onderschrijft dit. “Bedenk daarom hoe flexibel je bent met de vertrekdagen.

Het kan zeker lonen om op dinsdagochtend te vertrekken, en op vrijdagavond terug te gaan.”

Verwarrend

De prijzen van vliegtickets kunnen snel wijzigen. “Dat werkt wel verwarrend”, zegt Steenhuis.

“Het kan zomaar zijn dat je iets hebt gevonden en dat in de tussentijd ergens anders op de

wereld iemand al heeft geboekt. Als een vlucht volgeboekt raakt, kun je automatisch in een

andere prijsklasse terechtkomen. Mijn advies is dan ook: als je een prijs hebt gevonden

waarover je tevreden bent, dan zou ik gelijk boeken.”

Tips voor goedkopere vliegtickets

- Twee enkele reizen voor de heen- en terugvlucht kunnen goedkoper uitpakken;

- Kijk ook of vertrek vanaf andere luchthavens goedkoper is. Misschien loont het om

bijvoorbeeld vanaf Eindhoven te vliegen;

- Vertrek op een dinsdag of woensdag is in de regel het goedkoopst;
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- Als u niet per se op een bepaalde datum hoeft te reizen, kies dan de reisperiode zo ruim

mogelijk. Dat kan schelen in de prijs;

- Neem, als dat kan, alleen handbagage mee en check online in;

- Denk aan mogelijke toeslagen, zoals (extra) bagage en het kiezen van een stoel. Ook

wijzigingen in uw boeking kunnen de prijs opdrijven;

- Geen specifieke bestemming in gedachten? Laat dit open en ontdek waar u het goedkoopste

naartoe kunt reizen.

Citaten

Luchtvaartmaatschappijen hebben die strategie veranderd. Vroeger was het
bijna altijd goedkoper om laat te boeken. Maar vliegmaatschappijen willen
liever eerder weten waar ze aan toe zijn. We zien nog steeds wel dat een
bestemming als Miami drie dagen voor vertrek sterk in prijs kan dalen. Maar
dat zijn uitzonderingen.
— Jens Steenhuis - dealplatform Paperflies

Bedenk daarom hoe flexibel je bent met de vertrekdagen. Het kan zeker lonen
om op dinsdagochtend te vertrekken, en op vrijdagavond terug te gaan.
— Sasja Winters - ING sectormanager Travel
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