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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een actiecode op 
Connections.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de actiecode van Connections.be die je kan vinden op http://tagcity.be? 

 

Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?  

 

http://www.connections.be/  

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
http://www.connections.be/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes 
 

Ga naar http://www.connections.be/ en kies de gewenste bestemming waar je heen wil gaan. Kies 

daarna ook de vertrekdatum en de retourdatum van je reis. Kies ook voor hoeveel volwassenen, 

hoeveel kinderen en hoeveel baby’s je een ticket wenst te boeken. Klik daarna op “vind de 

goedkoopste vluchten”.  

 

Hier zie je de resultaten van je zoekopdracht. Maak je keuze en klik vervolgens op “boek nu” om je 

keuze te bevestigen.  

Nadat je je keuze bevestigd hebt, krijg je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens zoals je 

voornaam, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, …  

Maar je krijg hier meteen ook de mogelijkheid om je geldige Connections actiecode in te voeren.  

 

  

http://www.connections.be/
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Geef in het daarvoor bestemde veld je geldige actiecode in en je korting wordt meteen verrekend 

met het totale bedrag van je boeking.  

Klik onderaan de website op “ga verder” om je boeking af te ronden. 

 

2. Informatie over Connections 
 

2.1 Wat is Connections 
Met meer dan 29 jaar ervaring in het aanbieden van vluchten, citytrips, rondreizen en last minutes is 

Connections een zeer gekende partij binnen de reisindustrie. Connections beschikt bovendien over 

een netwerk van meer dan 30 verschillende travelshops waar je je droomreis kunt boeken.  

Daarnaast heeft Connections ook eigen reisbrochures voor de Verenigde Staten, Canada, Azië en 

Zuid-Amerika. Voor een bezoek aan New York moet je bij Connections zijn!  

Connections is lid van het Garantiefonds reizen en beschikt bovendien ook over een IATA licentie. 

 

2.2 Troeven 
 Betrouwbare partij die lid is van het Garantiefonds reizen en over een IATA licentie beschikt 

 100% Belgisch + één van de grootste in België 

 30 jaar ervaring in het aanbieden van reizen 

 Via de website boek je eenvoudig vluchten, hotels, excursies, huurwagens en 

reisverzekeringen 

 31 verschillende travelshops 

 Meer dan 77.000 voordelige vluchttarieven bij meer dan 200 verschillende 

luchtvaartmaatschappijen 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Connections? Dan kan je hen steeds bereiken via deze pagina op de website 

van Connections: http://www.connections.be/nl-be/connections/contact-us  

Het hoofdkantoor van Connections is gevestigd Vilvoorde op het volgende adres: 

Luchthavenlaan 10 

1800 Vilvoorde 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/dir/Luchthavenlaan+10,+1800+Vilvoorde//@50.9246058,4.435613,17

z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x47c3dd591686b593:0x2e09b6f36612e4f6!2m2!1d4.4378

07!2d50.9246024!1m0  

 

http://www.connections.be/nl-be/connections/contact-us
https://www.google.be/maps/dir/Luchthavenlaan+10,+1800+Vilvoorde/@50.9246058,4.435613,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x47c3dd591686b593:0x2e09b6f36612e4f6!2m2!1d4.437807!2d50.9246024!1m0
https://www.google.be/maps/dir/Luchthavenlaan+10,+1800+Vilvoorde/@50.9246058,4.435613,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x47c3dd591686b593:0x2e09b6f36612e4f6!2m2!1d4.437807!2d50.9246024!1m0
https://www.google.be/maps/dir/Luchthavenlaan+10,+1800+Vilvoorde/@50.9246058,4.435613,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x47c3dd591686b593:0x2e09b6f36612e4f6!2m2!1d4.437807!2d50.9246024!1m0
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3. Nuttige koppelingen 
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige 

koppelingen: 

 Connections op Facebook: https://www.facebook.com/connections.be  

 Connections op Twitter: https://twitter.com/connections_be  

 Connections op YouTube: http://youtube.com/connectionsBE  

 Connections op Google+: https://plus.google.com/+connectionsbe/posts  

 Connections op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/707903  

 Connections op Pinterest: http://www.pinterest.com/connectionsbe/  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een actiecode op Connections? Of heb je een vraag over 

deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

Via het contactformulier: 

http://tagcity.be/contact/ 

Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren) 

+32 (0)488 10 93 84 

We wensen je alvast veel bespaarplezier! 

 

 

https://www.facebook.com/connections.be
https://twitter.com/connections_be
http://youtube.com/connectionsBE
https://plus.google.com/+connectionsbe/posts
https://www.linkedin.com/company/707903
http://www.pinterest.com/connectionsbe/
http://tagcity.be/contact/

