Eenvoudig uw reisvoucher verzilveren
Bent u ook zo toe aan een flinke portie vakantievoorpret? Boek dan nu eenvoudig en snel uw
nieuwe vakantie met uw reisvoucher. Bekijk het onderstaande stappenplan en verzilver met
een aantal eenvoudige handelingen uw reisvoucher. Klik hier om de voorwaarden van de
reisvoucher te bekijken.

Uw reisvoucher inzien
Stap 1:
U gaat naar Stipreizen.nl en klikt rechts bovenin het scherm op ‘Mijn Stip’.

Stap 2:
Log in op ‘Mijn Stip. Kies hierbij voor één van de drie mogelijkheden;
•
•
•

Log in in uw ‘Mijn Stip account met uw e-mailadres en het door u opgegeven wachtwoord
Maak via ‘Registreren’ een nieuw ‘Mijn Stip’ account aan als u deze nog niet heeft. Vervolgens
kunt u inloggen in uw ‘Mijn Stip’ account.
Zoek uw geannuleerde reservering snel op via ‘Snel reservering bekijken’ en gebruik hiervoor
het reserveringsnummer van uw geannuleerde vakantie en de achternaam van de
hoofdboeker.

Stap 3:
Klik op ‘Reservering bekijken’ en vul ter verificatie uw geboortedatum in. Vervolgens ziet u uw
reisvoucher staan.
Staat uw geannuleerde vakantie er nog niet bij? Voeg dan via ‘Kunt u uw reservering niet
terugvinden?’ alsnog deze vakantie toe. Dit vindt u rechts bovenin uw scherm.

Zo verzilvert u gemakkelijk uw reisvoucher
Stap 1:
Maak een reservering voor een nieuwe vakantie op Stipreizen.nl.
Ga naar uw geannuleerde vakantie in ‘Mijn Stip’ en vul het reserveringsnummer van uw nieuwe
boeking in op uw reisvoucher. Daarna klikt u op ‘Besteed reisvoucher’.

Stap 2:
U krijgt van ons een activatiemail toegestuurd met een link. Klik binnen 8 uur na ontvangst van deze email op deze link om uw reisvoucher definitief te verzilveren. Hiervan ontvangt u een bevestiging per
e-mail.
Wij kijken vervolgens na of alles klopt en ontvangt dan nog een bevestigings-/restfactuur per e-mail.
Dat is geregeld. Laat de vakantievoorpret nu snel beginnen.

