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Het is vaak een grote hap uit je reisbudget. De
vliegtickets. Meestal betaal je het meest voor de

tickets. De kunst is dan ook om op zoek te gaan naar
de meeste voordelige vliegtickets voor jouw vakantie
naar Kroatië. Gelukkig zijn er een aantal tips die je

kunnen helpen bij je zoektocht. Graag deel ik mijn tips
voor het vinden en boeken van goedkope vliegtickets.

Doe er je voordeel mee! 
 

Zoek en vergelijk vliegtickets 
 

Tegenwoordig  kun je online heel gemakkelijk de
prijzen van verschillende vliegtickets met elkaar

vergelijken. Zoek op sites als Skyscanner, Tix, WTC,
Cheaptickets en Momondo naar tickets. Kijk ook op
de sites van low cost airlines als Ryanair, WizzAir,

Easyjet, Transavia ,maar pas op voor de verborgen
kosten. Vaak betaal je namelijk extra voor het

meenemen van bagage of komen er nog
servicekosten bij. Vliegen met een low cost

vliegtuigmaatschappij is dus niet per definitie
goedkoper. Ook bij andere grote

luchtvaartmaatschappijen vind je regelmatig goede
deals. 



 
 

Prijsalarm instellen voor goedkope vliegtickets 
Weet je al op welke dagen je wilt vliegen? Stel dan een

prijsalarm in. Dit kun je heel eenvoudig doen op
Skyscanner.nl. Zodra de prijs van het ticket daalt

ontvang je automatisch per e-mail een melding. Ik doe
dit eigenlijk altijd en je krijgt zo een goed beeld van de

fluctuerende prijzen. 
 

Retourvlucht of 2 enkele tickets? 
Een retourvlucht boeken is niet altijd het voordeligst.

Soms kan het goedkoper zijn om twee enkele
vliegtickets te boeken. Het kan dan zijn dat je niet met

dezelfde airline vliegt of terugkomt op dezelfde
luchthaven maar het scheelt soms tientallen euro’s.  

 
Kijk ook naar alternatieve vliegroutes 

Het kan een stuk voordeliger zijn om te vliegen vanaf
een ander vliegveld dan Schiphol Airport. Vergelijk dus
ook de prijzen met vertrek vanaf een ander vliegveld.

Bij onze buurlanden zijn de tickets soms iets
goedkoper. Woon je dus dichtbij de grens dan kan het
lonen om te vliegen vanaf Weeze Airport, Dusseldorf of
Brussel. Vanaf Eindhoven Airport, Rotterdam zijn ook
opties. Niet alleen de vertrek of aankomstbestemming

is belangrijk voor het vinden van een goedkoop
vliegticket. Soms kan het tientallen euro’s schelen als
je een tussenstop maakt. Je moet tussendoor dan wel

wachten .  



 
Boek op het juiste tijdstip je vliegticket 

Het is belangrijk dat je je vliegticket op het juiste
moment boekt. Veel mensen denken dat last-minute

vaak het goedkoopst is maar dat is in de meeste
gevallen niet het geval. Naarmate er meer mensen
een ticket boeken voor een bepaalde vlucht, blijven

er automatische minder stoelen aan boord
beschikbaar en zal de prijs voor een ticket dus
omhoog gaan. Voor het boeken van goedkope

vliegtickets is het dus beter om je ticket ruim van
tevoren te boeken.  

Een vliegticket kun je daarnaast het beste op
dinsdagmiddag boeken. Op dinsdag en woensdag

zetten de meeste airlines hun nieuwe acties online en
heb je dus de meeste kans op het vinden van een
superaanbieding. Ook ‘s nachts is een gunstige tijd
voor het boeken van een ticket omdat de site dan

weinig bezoekers trekt. Boek dus nooit een ticket in
het weekend want dan zoeken de meeste mensen

naar een vliegticket. Airlines spelen hier slim op in en
verhogen tijdens deze pieken de prijzen. 

 
Wees flexibel! 

Wie voor een dubbeltje op de eerste rij wilt zitten
moet flexibel zijn. Vergelijk verschillende vertrekdata

met elkaar. Vliegen op dinsdag, woensdag en
donderdag is over het algemeen het goedkoopst.

Terug kun je het beste vliegen op zondag, dinsdag of
woensdag. Op zaterdag vliegen is sowieso het duurst
omdat dit de meeste populaire dag is om te vliegen. 

 



 
 

Beperk je bagage en regel alles vooraf 
Vliegen met alleen handbagage is vaak voordeliger.

Tegenwoordig betaal je bij veel low-cost airlines
namelijk extra voor bagage die je in moet checken.
Ook voor het reserveren van een specifieke stoel
worden vaak extra kosten in rekening gebracht.

Zeker voor korte vluchten is het dus beter om dit niet
te doen. Meestal kun je bij het online inchecken op
het laatste moment alsnog een stoel uitzoeken of je

voorkeur aangeven bij het inchecken op het
vliegveld. Let ook op de toegestane kilo’s en houdt

rekening met de maximale formaten van je
handbagage. Indien deze niet voldoen aan de de

gestelde richtlijnen kunnen er op het vliegveld extra
kosten in rekening gebracht worden. 

 
 

Abonneer je op nieuwsbrieven van airlines 
Er zijn een aantal airlines die een paar keer per jaar
stunten met goedkope vliegtickets. KLM heeft twee

keer per jaar de welbekende “Wereldeal Weken”
maar ook andere grote airlines hebben regelmatig

superscherpe aanbiedingen. Schrijf je dus in voor de
nieuwsbrief zodat je als eerste op de hoogte bent van

nieuwe acties. Heb je eenmaal een goede deal
gevonden? Wacht dan niet te lang met het boeken

van je vliegticket! Grote kans dat je ticket na een paar
uur al vergeven is. 

 
 



 
 
 
 

Gebruik kortingscodes en zoek naar aanbiedingen 
Ga online ook eens op zoek naar kortingscodes.

Online kun je met een Expedia Kortingscode namelijk
goedkopere vliegtickets boeken. Op Ticketspy vind je

vaak ook interessante aanbiedingen. 
 
 

Wis je cookies! 
Heb je na je uitgebreide zoektocht een goedkope

vliegticket gevonden die je wilt boeken? Wis dan je
cookies in de browser of doorloop het bestelproces op

een andere computer. Je browser slaat namelijk
cookies op en houd daarmee je zoekgeschiedenis bij.

Vaak worden de prijzen van tickets iets verhoogt
naarmate je langer aan het zoeken bent. Airlines
gaan er namelijk vanuit dat je dan al zover in het

koopproces zit dat je daadwerkelijk tot aanschaf over
zult gaan.  

 
 
 


