
P E R S B E R I C H T 
 
Koffer-vrij reizen: Bagbooking lanceert Europese bagage vervoerservice 
 
Amstelveen, 1 november 2021 – Bagbooking maakt het vanaf vandaag mogelijk voor Nederlanders 
om kofferloos op vakantie te gaan binnen de Europese Unie. De dienst vervoert de koffer van de 
voordeur thuis naar de (vakantie)bestemming. Aan het einde van de reis wordt de bagage weer 
opgehaald en teruggebracht naar huis. Bagbooking wil de reis zo soepel en ontspannen mogelijk laten 
verlopen, waarbij reizigers geen omkijken hebben naar hun koffers. Door het gehannes met bagage 
uit handen te nemen, bieden ze de meest comfortabele start van de reis, vanaf het moment dat je de 
voordeur achter je dichttrekt. 
 
De Bagbooking service is eenvoudig online te boeken. Via de website stel je zelf een bagagepakket 
samen op basis van de grootte, het aantal koffers, de reisdata, de bestemming en kun je kiezen voor een 
aantal opties. Bij Bagbooking kennen we 3 formaat koffers; small, medium en large. Small is tot en met 
een gewicht van 23 kg en medium en large tot en met 30 kg.  In vergelijking tot de prijzen die de airlines 
rekenen voor ruimbagage, is Bagbooking zeker concurrerend. Verstuur je meerdere koffers, dan zal de 
prijs per koffer dalen.  
 
Bagbooking haalt de bagage vanaf 2 dagen voor vertrek op, afhankelijk van de bestemming, zodat alles 
klaarstaat bij aankomst. De koffers worden vervoerd in een kartonnen beschermdoos die zowel op de 
heen- als terugreis wordt gebruikt. Het verzendklaar maken van de bagage is in een handomdraai 
gebeurd, door het volgen van een eenvoudige instructie.  Het vervoer is optimaal beveiligd en reizigers 
worden op de hoogte gehouden van het proces door middel van statusupdates.  
 
Het ophalen en vervoeren van bagage wordt uitgevoerd door partners met een fijnmazig 
transportnetwerk binnen Europa, zodat de reiziger zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn 
bagage. De service biedt uitkomst voor reizigers die lange wachtrijen bij de incheckbalie op luchthavens 
willen vermijden. Bagagevrij reizen biedt reizigers daarnaast nieuwe mogelijkheden in het vervoer naar 
de bestemming of het vliegveld, maar ook op de bestemming zelf. Men kan bijvoorbeeld eindelijk voor 
de kleinere huurauto kiezen of met een motor richting bestemming toeren. 
  
“We waren al een tijd bezig met het opzetten van Bagbooking voordat de pandemie toesloeg en hebben 
het afgelopen jaar goed kunnen benutten door onze service te optimaliseren. We zijn er zeker van dat, 
nu we allemaal weer kunnen reizen, Bagbooking het mogelijk maakt om dit op een uiterst comfortabele 
en gemakkelijke manier te doen”, aldus Pascal de Koning, mede-oprichter van Bagbooking.  
 
Bart Timmer, mede-oprichter Bagbooking, vult aan: “Uit eigen ervaring en na een lange periode van 
testen is gebleken dat er behoefte is aan een dienst die koffers voor je vervoert. Bijvoorbeeld voor 
ouders met jonge kinderen, voor minder mobiele reizigers, of reizigers die simpelweg klaar zijn met het 
eeuwige gezeul van koffers. We werken al geruime tijd aan het opzetten van een complementair 
partnermodel, zodat we een steentje kunnen bijdragen aan het verzorgen van een zorgeloze vakantie 
voor Nederlanders.” 
 
Bagbooking werkt al samen met verschillende vaste partners in Europa maar de service van Bagbooking 
is inzetbaar bij elke accommodatietype, van Airbnb’s tot vakantiehuisjes, zolang de accommodatie de 
koffers maar in ontvangst kan nemen. Als boeker laat je de contactgegevens van de accommodatie 



achter wanneer je boekt, en het Bagbooking Service Team regelt de rest en staat klaar voor vragen van 
reizigers.  
 
Over Bagbooking 
Bagbooking is een door-to-door-bagageservice, opgericht door John Ewbank, Bart Timmer, Guido van 
Deursen en Pascal de Koning, wiens directie sinds 2020 aangevuld is met Con Questa-oprichters Janneke 
Palmen en Patrick Smit. Het doel van Bagbooking is om een andere reisbeleving en meer reisgemak te 
realiseren voor iedere Nederlander binnen de EU. Uiteindelijk wil Bagbooking uitgroeien tot dé 
bagageservice tussen alle landen in Europa. Dit vanuit de overtuiging dat het vervoeren van bagage geen 
op zichzelf staande dienst is, maar onderdeel uitmaakt van een totaaloplossing. Een zorgeloze reis is 
mogelijk dankzij de samenwerking met diverse partners, zoals hotels, reisorganisaties, 
luchthavenservices of lifestyle dienstverleners. De service van Bagbooking is inzetbaar bij elk 
accommodatietype, past bij iedere vorm van reizen (vliegtuig, auto, trein, motor, boot) en die ook 
combinaties van vervoer richting de bestemming mogelijk maakt. Onze bagageservice is eenvoudig, in 
een paar stappen, online te boeken en start met onze persoonlijke service aan huis. Van begin tot eind 
staat het Bagbooking Service Team klaar voor de reiziger voor wat betreft zijn/haar bagage.  
 www.bagbooking.eu. Of bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=7DiZX9TMAOw 
 
Fotobijschrift: Oprichters en directie van Bagbooking, vlnr: Bart Timmer, Pascal de Koning, Guido van 
Deursen, Patrick Smit, Janneke Palmen en John Ewbank. 
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Voor meer informatie of mediaverzoeken kunt u contact opnemen met: 
Janneke Palmen via 085-3035323 of info@bagbooking.eu 
 


