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1

Inleiding

Voor de opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement 2 en Tourism Research hebben we de
opdracht gekregen om een autocarreis in het Ruhrgebied te organiseren. De eerste vraag die
we ons stelden was het thema van de reis. Met behulp van een enquête zijn we tot een
avontuurlijke en sportieve reis gekomen. In onze tour blijven we niet in een klein gebied maar
de route doorkruist een groot deel van het Ruhrgebied.
Deze opdracht is zeer interessant en relevant voor onze opleiding. Zo leren we hoe een reis
organiseren ongeveer in elkaar zit en dat er veel werk komt bij kijken. Dankzij de begeleidende
docenten en feedbackmomenten hebben we de case tot een goed einde kunnen brengen.
De paper begint met de reisomschrijving met draaiboek en een routeplan, hierna volgt het
financieel plan. Het marketingplan en marketingtool worden als volgt besproken, gevolgd
door het onderzoeksplan en de uitleg over de enquête. Als laatste worden de offertes
getoond en hierna de bronnen die we gebruikt hebben, om daarna af te sluiten met ons
besluit.
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Reisomschrijving

De reis naar het Ruhrgebied (Duitsland) zal doorgaan van 1 juli 2018 tot 5 juli 2018. Deze korte
trip bevat juist genoeg dagen zodat de deelnemers de kans hebben het gebied goed te leren
kennen. Door nader onderzoek te doen naar het Ruhrgebied zijn we erachter gekomen dat er
verscheidene dingen te doen zijn, zowel indoor als outdoor.
Doordat jongeren steeds meer avontuurlijkere dingen willen doen, zien we ook hier
verschillende activiteiten terug die de adrenaline zeker doen stromen. Het gebeurt meer en
meer dat studenten of jongeren op reis gaan met vrienden. Zij gaan meestal op zoek naar
uitdagende en spectaculaire activiteiten tijdens hun reis. Het Ruhrgebied is misschien niet de
bestemming waar zij meteen aan zullen denken, maar in de loop van deze paper zullen wij
hen laten zien dat het Ruhrgebied veel meer te bieden heeft dan ze zouden durven denken.
Van prachtige wandelingen tot en met een uitdagend spelletje paintball, dit wordt een
avontuurlijke reis voor jongeren die ze nooit zullen vergeten.

2.1

Omschrijving geplande activiteiten

Uit de door ons opgemaakte enquête is gebleken dat er veel interesse zou zijn om een busreis
naar het Ruhrgebied te ondernemen. Over wat er ter plaatse gedaan zou worden, waren de
meningen eerder verdeeld. Wel waren er een aantal resultaten die ons stuurden in de richting
van een avontuurlijke reis. We hebben als groep lang verschillende opties tegen elkaar
afgewogen, maar uiteindelijk zijn we voluit voor de organisatie van een avontuurlijke reis
gegaan. De activiteiten die tijdens deze reis zijn gepland, staan steeds in het thema van deze
reis. Alle activiteiten dat men tijdens deze reis zal uitvoeren, hebben steeds 1
gemeenschappelijk kenmerk, adrenaline. De deelnemers beschikken best over een flinke
portie zelfvertrouwen, durf, lef en zijn bereid om hun grenzen te verleggen.
Op dag 1 wordt de durf van de deelnemers al stevig op de proef gesteld. De eerste activiteit
is het “Adventure Park Xanten”. Dit houdt in dat de deelnemers (onder sterke beveiliging) een
hoogteparcour ondernemen. Op dit hoogteparcour moeten de deelnemers steeds kunnen
omgaan met verschillende hindernissen die ze tegenkomen op de weg naar de finish. Na een
stevige lunch staat er een stevige mountainbikeroute op het programma. Het vertrek van deze
fietsroute is voorzien in Xanten en de route loopt
langs verschillende kleinere dorpen in de
omgeving. Langs deze fietsroute zullen de
deelnemers
mooie
bezienswaardigheden
voorbijrijden, zowel cultureel als qua natuur. Het
is een vrij vlakke fietsroute, slechts 60
hoogtemeters dienen overbrugd te worden.

Figuur 1: Mountainbikeroute op dag 1 (Routeyou, 2017)
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Op dag 2 staat er een ongelooflijk spannende activiteit op het programma, iets wat niemand
onberoerd zal laten. De deelnemers zullen in het centrum van Essen aan ‘House running’
doen. House running is een trendsport. Hier rennen de deelnemers, vastgebonden met
speciale riemen, met hun gezicht naar beneden langs verticale huismuren. Dit zullen ze doen
op het hoogste gebouw van Essen. Pure waanzin! In de namiddag zullen de deelnemers een
hikingtocht ondernemen om wat meer tot rust te kunnen komen. Het einde van deze route zal
plaatsvinden bij een zeer gekend industriecomplex/
kolenmijn in het Ruhrgebied, Zollverein. In de zomer
wordt er tussen de mijnen een openluchtzwembad
beschikbaar gesteld, hiervan kunnen de deelnemers
na het diner met volle teugen van genieten.

Figuur 2: Het openluchtzwembad bij het
industriecomplex Zollverein (Het Financieel
dagblad, 2015)

Op dag 3 wordt de durf van de deelnemers
weer volop op de proef gesteld. In Bottrop is
er de activiteit ‘Skydiven’ gepland. Indoor
skydiven gebeurt in een zogenoemde
verticale windtunnel. In de windtunnel wordt
de vrije val bij het parachutespringen
nagebootst. Daarbij beweegt de lucht van
beneden naar boven met snelheden die
variëren van 0 tot en met 250 kilometer per
uur. Voor mensen is het dus mogelijk om
veilig in een verticale windtunnel te vliegen
zonder daarvoor gebruik te hoeven maken
van een vliegtuig of een parachute. Na afloop Figuur 3: Het Skydive center in Bottrop (Ruhrguide, 2016)
van de activiteit wordt er een USB-stick met
de deelnemers mee naar huis gegeven met alle ‘vluchten’ opgenomen. In de namiddag staat
er ook in Bottrop een golfsessie op het programma. Gedurende 2 uur zal een cursist de
deelnemers de basisbewegingen van het golfen aanleren.
Dag 4 is de laatste volledige dag in het Ruhrgebied,
laatstse kans dus om er met volle teugen van te
genieten. Na de verplaatsing naar Hamm staat er
de activiteit paintball op het programma. Dit in het
grootste paintballterein van West-Duitsland, en dus
zeer populair. Twee verschillende spelvormen
zullen gespeeld worden: iedereen tegen iedereen
(free for all) en pak de vlag (capture the flag). In de
namiddag staat er de voorlaatste activiteit van deze
reis gepland, waterskiën. Waterskiën is een
watersport waarbij een skiër door mechanische
trekbeweging (meestal door een boot, soms door Figuur 4: Waterski in Hamm (Rent4adventure, 2015)
een kabelskibaan) op ski's of blote voeten over het
water voortgetrokken wordt. Na de activiteit wordt er een gezellige BBQ georganiseerd, naast
de oevers van het meer waar het waterskiën doorging.
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Dag 5 is de laaste dag van onze korte trip. Op deze
dag bezoeken we het Singal Iduna Park in Dortmund.
De Signal Iduna Park is een heilige voetbaltempel en
bovendien de thuishaven van dé voetbalploeg uit
Dortmund, Borussia Dortmund. Het bezoek van dit Figuur 5: De Signal Iduna Park in Dortmund (BVB,
voetbalstadion zal begeleid worden door een gids. 2016)
Na dit bezoek neemt de bus de deelnemers weer
huiswaarts.
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2.2

Uitgewerkt draaiboek

Dag 1: Het vertrek, adventure park en fietsroute
08:00
08:15
11:10
11:20

Afspraak aan het treinstation Brussel-zuid voor vertrek richting Ruhrgebied.
Vertrek richting Ruhrgebied met autocar.
Aankomst bij eerste halte: Xanten adventure park.
De begeleider van het Xanten adventure park wacht ons op en geeft de
deelnemers de instructies van hoe ze dit adventure park op een goede manier
kunnen volbrengen. Vervolgens geeft hij de deelnemers nog enkele
veiligheidstips.
11:35
Iedereen past zijn veiligheidsmateriaal en vervolgens begin het afleggen van
het parcours.
13:30
Als iedereen het parcours heeft afgelegd, geven we het materiaal weer af en
stappen we weer richting onze bus.
13:40
Vertrek van de bus richting Xanten centrum.
13:55
Aankomst in centrum van Xanten. Hier krijgen de deelnemers de kans om zelf
een lunch aan te kopen en die vervolgens te nuttigen in het centrum.
15:00
Er wordt weer afgesproken vlak voor de fietswinkel ‘Zweirad Reineke’ in de
Marsstraße 1 in Xanten.
15:10
We gaan deze fietsenwinkel binnen en huren een 33-tal fietsen (gereserveerd),
voor begeleiders inbegrepen
15:25
Na het aanpassen van de zadelhoogtes van de fietsen kan de fietstocht
vertrekken. Deze fietstocht is ongeveer 50 km lang en is over het algemeen
over platte wegen. Tijdens deze fietsroute passeren we in Xanten, Alpen en
Wesel. Onderweg houden we even halt bij een café om extra krachten op te
doen.
19:30
We rijden Xanten weer binnen en rijden weer richting de fietswinkel ‘Zweirad
Reineke’ waar we de fietsen weer zullen afgeven.
19:45
Als alle fietsen weer veilig in de winkel staan, stappen we weer de bus op die
ons richting ‘Landshotel Lebensart***’ brengt.
19:55
Inchecken in het hotel en kamerverdeling.
20:05
De deelnemers krijgen even de tijd om de kamers te verkennen en zich om te
kleden voor het diner, dat zich in het hotel zal plaatsvinden.
20:25
Diner in het hotel.
21:45-… Einde van het diner, de deelnemers mogen de rest van de dag zelf besteden
aan activiteiten dat ze zelf willen. Aangeraden is wel dat de deelnemers vroeg
in bed kruipen want ze hebben een redelijk intensieve dag achter de rug, en zo
zullen er nog volgen. Slaapwel!
*Maaltijden inbegrepen: /
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Dag 2: Essen, houserunning, hikingtocht en zwemmen in de kolenmijn ‘Sollverein’
….-09:00 Opstaan!
09:30
Ontbijt in de restaurantzaal van het hotel.
10:00
Na het ontbijt, gaan de deelnemers terug naar hun kamer om zich klaar te
maken voor een hele dag avontuur. Ook pakken ze hun valiezen weer in want
de volgende nacht zal doorgebracht worden in een ander hotel.
10:25
Vertrek met de bus richting het centrum van Essen.
11:35
Aankomst in Essen. De deelnemers stappen hier uit de bus en krijgen hier de
praktische uitleg over de volgende activiteit van de begeleiders ‘house
running’.
11:50
Omdat ‘house running’ een activiteit is waarbij het zeker niet mogelijk is om 30deelnemers te gelijk de activiteit te laten uitvoeren, worden ze in groepjes van
5 opgesplitst. Deze 6 groepjes krijgen allemaal een bepaald uur waarbij ze op
een bepaald uur bij de ingang van de activiteit moeten zijn. De overige tijd
mogen de deelnemers vrij in de stad Essen doorbrengen. In deze tijd moeten
ze zichzelf ook van een lunch voorzien.
15:00
Einde van de ‘house running’ activiteit.
15:05
Verplaatsing naar Bottrop voor de volgende activiteit.
15:30
Aankomst Bottrop. De startplaats van onze stevige hikingtocht start vanuit het
centrum van Bottrop.
15:35
Vertrek van de hikingtocht vanuit het centrum van Bottrop.
18:00
Einde wandeling en diner bij aankomst aan ‘Zeche Zollverein’, een oud
mijnencomplex..
19:20
Na het diner, is er nog de mogelijkheid om een duik te nemen in het
openluchtzwembad dat ‘Zeche Zollverein’ elk jaar tijdens de zomerperiode
gratis aan zijn gasten ter beschikking stelt.
20:00
De bus wacht ons op aan de uitgang van de site en brengt ons naar het DJHGästehaus Bermuda3Eck**
20:20
Aankomst en Inchecken in het hotel, kamerverdeling en vrije indeling van de
avond.
20:35-... Het is waarschijnlijk voor iedereen een zeer vermoeiende dag geweest dus het
merendeel van de groep zal niet veel later gaan slapen. Slaapwel!
*Maaltijden inbegrepen: ontbijt
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Dag 3: Vertrek naar Bottrop, indoor skydiven en begeleide golfcursus
.-09:00
09:30
10:00

Opstaan!
Ontbijt in de restaurantzaal van het hotel.
Na het ontbijt, gaan de deelnemers terug naar hun kamer om zich klaar te
maken voor een hele dag avontuur. De deelnemers dienen niet hun valiezen te
maken want de volgende nacht zal tevens in dit hotel doorgaan.
10:15
Vertrek met de bus richting Bottrop, de plaats waar voor de deelnemers de
volgende activiteit zal doorgaan.
10:40
Aankomst ‘Indoor Skydiving center’, gelegen net buiten het centrum van
Bottrop.
11:30
Na de praktische uitleg (gegeven in video-briefing), gegeven door de
medewerker van ‘Indoor Skydiving Bottrop’, gaat de activiteit van start.
13:00
Einde van het indoor skydiven. Na de afloop van de activiteit krijgt elke
deelnemer een usb-stick mee naar huis waar de gefilmde ‘vluchten’ van alle
deelnemers op staan gefilmd. Na deze overhandiging krijgen de deelnemers
vrije middagpauze in het centrum van Bottrop.
13:45
Na de pauze spreken we af op het gemeenteplein van Bottrop. De bus zal ons
opwachten en vervoeren naar onze volgende activiteit.
13:50
Vertrek naar ‘Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen’
14:10
Aankomst ‘Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen’. Dit is een
professionele golfclub waar de deelnemers gedurende 2 uur een praktijkcursus
golfen zullen krijgen. Groepjes worden verdeeld per 6 deelnemers. Elk groepje
krijgt een professionele instructeur aangewezen.
14:15
Start van de activiteit in de golfclub van Bottrop.
16:20
Einde van de activiteit.
16:30
Terugkeer naar het hotel in Essen.
17:00
Aankomst DJH-Gästehaus Bermuda3Eck**.
17:05
De deelnemers hebben vanaf nu tot het diner (19:00) nog wat vrije tijd om de
stad Essen nog wat beter te leren kennen. Het diner vanavond zal doorgaan in
‘GOP Varieté Essen’.
19:00
Afspraak in het GOP Varieté Essen restaurant in de Rottstraße 30 te Essen. In
dit restaurant zit een theater verborgen. Het restaurant heeft op haar bovenste
verdieping een zaal waar grote groepen kunnen plaatsnemen. Vanaf deze
verdieping kunnen de deelnemers genieten van een mooie skyline van Essen.
20:20
Na het diner dienen de deelnemers op eigen kracht weer aan het hotel te
geraken.
20:35-… Terugkomst aan het hotel. Einde van de activiteiten voor vandaag. De
deelnemers worden verzocht zo veel mogelijk nachtrust te nemen ze zullen het
nodig hebben…. Slaapwel!
*Maaltijden inbegrepen: ontbijt
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Dag 4: Doorreis naar Hamm, paintball en waterski
…-08:00
08:30

Opstaan!
Ontbijt in de restaurantzaal van het hotel. Ook dienen de deelnemers een
lunchpakket te maken voor de lunch.
09:00
Na het ontbijt, gaan de deelnemers terug naar hun kamer om zich klaar te
maken voor een hele dag avontuur. Ook pakken ze hun valiezen weer in want
de volgende nacht zal doorgebracht worden in een ander hotel.
09:25
Vertrek met de bus richting Ahlen.
11:00
Aankomst in Ahlen, een klein dorp gelegen net buiten Hamm. In Ahlen staat
het ‘Paintballpark Westfalen’. Laat dit nu net onze volgende activiteit zijn.
11:10
Na de praktische informatie en de algemene korte veiligheidsinstructie, kunnen
de deelnemers zich verdelen in groepen en vervolgens kan de activiteit van
start gaan.
13:20
Einde van het paintballen. De deelnemers kunnen zich douchen of omkleden
in de vestiaires indien ze dit willen. Nadat ze hiermee klaar zijn, kunnen de
deelnemers hun lunchpakket opeten.
13:40
Na de lunch stappen de deelnemers weer op de bus. De bus neemt hun mee
naar de volgende activiteit van de dag.
13:55
Aankomst bij de ‘Wasserski club Hamm’. Dit is een waterskiclub die gekend is
over heel Duitsland.
14:30
Na het passen van het geschikte materiaal, begeven we ons naar het water.
Hier krijgen we een 4 uur durende cursus en begeleiding van een
gediplomeerde waterskiër. Tijdens deze cursus hebben de deelnemers
uiteraard ook de tijd om op hun eigen tempo (in groepjes) te waterskiën.
18:30
Einde van de activiteit maar niet getreurd, want er volgt nog een leuk einde:
BBQ bij het water. Het personeel van de waterskiclub zorgt ervoor dat de
deelnemers een aangename avond zullen beleven en zij zullen tevens instaan
voor het grillen van het vlees.
20:00
Na deze gezellige BBQ, keren de deelnemers terug richting de bus die hun
naar het Hubertus hof hotel brengt.
20:25
Aankomst en inchecken en kamerverdeling in Hubertus hof hotel.
20:35-… Einde van alweer een drukke maar deugddoende dag! De vakantie loopt
stilaan op zijn einde, morgen de laatste kans om te genieten van de leuke
activiteiten en het gezelschap. Slaapwel!
*Maaltijden inbegrepen: ontbijt en diner
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Dag 5: Terugreis naar Brussel (met tussenstop in Dortmund)
...-09:00
09:30
10:00

Opstaan!
Ontbijt in de restaurantzaal van het hotel.
Na het ontbijt, gaan de deelnemers terug naar hun kamer om zich klaar te
maken voor een hele dag avontuur. Ook dienen de deelnemers hun valiezen
weer in te pakken want vandaag loopt de autocarreis af.
10:25
Vertrek met de bus richting Dortmund.
11:00
Aankomst Signal Iduna park in Dortmund. De voetbalkenners onder de
deelnemers zullen alvast een belletje horen rinkelen. Dit is de legendarische
voetbaltempel van een zeer bekende voetbalploeg uit Duitsland: Borussia
Dortmund.
11:10
Na het parkeren van de bus op de bezoekersparking, stappen de deelnemers
richting de ingang van het bezoekerscentrum van het stadion. In een stadion
worden we opgewacht door een gids van het stadion. Hij zal gedurende
anderhalf uur een rondleiding met de deelnemers maken langs de
belangrijkste plekken binnenin het stadion (mixed-zone, kleedkamers,
perszaal, etc.)
12:40
Na het bezoek van het stadion hebben de deelnemers nog even de tijd om een
artikel in de fan-shop te kopen. Ze krijgen ook een korte middagpauze op deze
plek. Tijdens deze pauze moeten de deelnemers ook een lunch zoeken.
13:20
Na de pauze rijdt de bus weer richting Brussel-zuid.
16:10
Aankomst weer in Brussel-zuid na een zeer actieve maar deugddoende trip in
leuk gezelschap.
*Maaltijden inbegrepen: ontbijt
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2.3

Routeplan

Dag 1
Brussel-Zuid – Xanten (Adventure Park)

Adventure Park – Fietsverhuur - Landshotel Lebensart
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Dag 2
Landshotel Lebensart – Essen (Houserunning) – Bottrop – Essen (Zeche Zollverein)
- Gästehaus Bermuda3Eck

Dag 3
DJH-Gästehaus Bermuda3Eck – Bottrop (Indoor Skydive) – Bottrop-Kirchellen (Golfclub)
- DJH-Gästehaus Bermuda3Eck
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Dag 4
DJH-Gästehaus Bermuda3Eck – Ahlen (Paintball) – Hamm (Waterski)- Hubertushof Hotel
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Dag 5
Hubertushof Hotel – Dortmund (Stad en Signal Iduna Park)

Dortmund – Brussel-Zuid
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3

Financieel plan

Wij verkopen onze reis voor een vaste verkoopprijs. Deze prijs is ontstaan uit de kostprijs van
ons product. Deze kostprijs is het totaal van de kosten van alle componenten van deze reis.
Hieronder worden de kosten van elk van deze componenten stuk voor stuk beschreven,
waardoor uiteindelijk een duidelijk totaalbeeld van de prijsopbouw van ons product zal
ontstaan.

3.1

Vervoer

Het eerste onderdeel van onze reis is het vervoer. Het busvervoer in en naar het Ruhrgebied
kost ons een bepaald bedrag per dag. Hieronder wordt weergegeven hoe wij aan dit bedrag
komen.

Als we deze figuur van links naar rechts lezen, zien we dat er op de eerste reisdag wordt
gereden van Brussel naar Xanten en van Xanten naar Sonsbeck. Voor elk van deze ritten werd
het aantal kilometers berekend. De prijs, die per kilometer wordt betaald, is voor ons product
€0.85. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met het aantal kilometers om tot de totaalprijs van de
rit te komen. Zo kosten de 223 kilometers van Brussel-Zuid naar Xanten Adventure Park in
totaal € 189,55 (223 x 0.85) en kost de rit van Xanten Adventure Park naar het hotel in
Sonsbeck €9,52. Als we deze kosten optellen, blijkt dat deze twee ritten in totaal €199.07
zullen kosten.
Bovendien kost de autocar ons €300 per dag. Deze €300 komt bovenop de totaalprijs van de
twee ritten die op de eerste dag worden gemaakt. Zo kost het vervoer op de eerste dag in
totaal €499.07.
Hierboven werd uitgelegd hoe de totaalprijs van de eerste reisdag, qua vervoer, werd bepaald.
Op deze manier werden ook de kosten van alle andere ritten berekend.

Op de tweede dag worden er drie ritten gemaakt. In totaal worden er op deze dag 107,5
kilometers gereden. De ritten kosten respectievelijk €55.08, €11,14 en €25,16. Als we deze bij
elkaar optellen, blijkt dat de ritten op de tweede dag in totaal €91.38 kosten. Niet te vergeten
is de prijs van de autocar voor deze dag; nl. €300.
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De som van de totaalprijs van de ritten en de kosten van de autocar vormen de totale
vervoerskosten voor de tweede reisdag: €391.38
Op deze manier werden ook de kosten voor de derde dag, vierde dag en de vijfde dag
berekend. De dagtotaalprijzen staan steeds in het oranje blok.

Er zijn nu 5 dagtotaalprijzen berekend, allen te lezen in het oranje blok. Als we al deze
dagtotaalprijzen bij elkaar optellen, komen we uit op de totale vervoerskosten. Deze kosten
zijn vaste kosten en blijven dus onveranderd, hoeveel de reis ook wordt verkocht!

De totale vervoerskosten bedragen dus €2.217, 91 voor de hele reis!
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3.2

Hotel

Het tweede onderdeel van ons product is de accommodatie van de klanten. We hebben een
aantal passende hotels uitgezocht en hier de prijzen van opgevraagd. Hieronder wordt
uitgewerkt wat deze kosten inhouden en wat de totaalprijs van de overnachtingen zal zijn.
Onze reis kan slechts doorgaan vanaf 22 aanmeldingen. Wij houden dus rekening met de prijs
voor een groep van 22 personen. Echter hebben wij capaciteit voor 30 reizigers. Telkens
houden wij dus rekening met de kosten voor 22 personen. Belangrijk is wel dat wij 30 bedden
reserveren, waarvan wij er 8 altijd last-minute kunnen annuleren, moest dit nodig zijn!
Bij al onze hotelkosten is er sprake van een verdeling. Er is sprake van variabele kosten én
van vaste kosten. De variabele kosten hebben betrekking op de hotelkosten van onze klanten.
Het aantal reizigers kan variëren en dus kunnen ook de totale hotelkosten variëren! De
reisleiding en buschauffeur moeten echter gegarandeerd overnachten. De kosten van hun
accommodatie zijn dus de vaste kosten.
Op de eerste reisdag zullen onze klanten
verblijven in een hotel in Sonsbeck.
Zoals gezegd is er een tweedeling in de
kosten; kamers voor de reizigers
(variabele kosten) en kamers voor de
buschauffeur en reisleiding (vaste
kosten).

De kosten voor de reizigers kunnen dus variëren en zijn afhankelijk van het aantal personen
dat de reis boekt. De 15 tweepersoonskamers voor een groep van 30 zullen in totaal €1190
kosten, terwijl de 11 tweepersoonskamers voor een groep van 22 in totaal €862 zullen kosten.
Omdat de reis moet kunnen doorgaan vanaf 22 deelnemers, houden wij vanaf dit punt rekening
met de hotelkosten voor 22 reizigers. Let wel op: er zijn wel 30 bedden voor ons beschikbaar,
het overschot kunnen wij last-minute annuleren! De extra hotelkosten, die extra reizigers met
zich mee zouden brengen, compenseren wij met de extra opbrengsten, die deze extra reizigers
genereren!
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De 2 tweepersoonskamers voor buschauffeur en reisleiding zijn dus vaste kosten en bedragen
voor de eerste dag €131!
Op de tweede en derde reisdag zullen onze klanten verblijven in een hostel gelegen in
Bochum! Voor een groep van 22 reizigers zullen deze overnachtingen in totaal €16201 kosten.
Ook op deze dagen is er sprake van variabele én vaste kosten. De vaste kosten bestaan ook
voor deze dagen uit de kamers voor de buschauffeur en reisleiding! Deze twee
eenpersoonskamers zullen in totaal €2851kosten.
De laatste overnachting is wederom in een hotel, dit maal in Werne an der Lippe. De variabele
kosten, bestaande uit de kamers voor de klanten, zullen in dit hotel €529,50 bedragen en de
vaste kosten, bestaande uit kamers voor buschauffeur en reisleiding, zullen hier €96 zijn.
Zoals eerder vermeld zijn de hotelkosten te verdelen in variabele en vaste kosten. Zo komen
we ook op twee totalen. Als we alle variabele hotelkosten voor onze reizigers optellen, komen
wij uit op een bedrag van €3.011, 50. De vaste hotelkosten bedragen in totaal €512! Dit is een
belangrijke scheiding en dat zal blijken bij het vaststellen van de verkoopprijs.

1

Deze prijzen komen voort uit offertes, die zijn terug te vinden in de bijlagen!
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3.3

Activiteiten

Bij onze reis zitten verschillende activiteiten inbegrepen! Dit is een belangrijk onderdeel van
ons product. Hieronder zullen de kosten worden uitgewerkt en zullen de totale kosten van onze
activiteiten blijken.
Onze reis zit boordevol activiteiten; elke dag wat te doen! Per dag hebben wij de kosten van
elke activiteit uitgerekend. De totale kosten per activiteit komen voort uit de vermenigvuldiging
van het aantal deelnemende personen met de prijs van de activiteit.

Op de eerste dag bezoeken onze klanten onder andere het Adventure Park in Xanten. Dit kost
€19 per persoon en kost dus in totaal voor de 22 deelnemers €418 (22 x €19). De tweede
activiteit, fietsen, kost €5 per persoon en zal in totaal dus €110 kosten (22 x €5). De totale
kosten van de activiteiten worden steeds vermeld in het oranje kader, zodat we uiteindelijk de
totale kosten gemakkelijk kunnen berekenen!

Voor dag 2 t/m 5 zijn de kosten op precies dezelfde manier berekend: het aantal deelnemende
personen vermenigvuldigd met de prijs van de activiteit. Zo kost het House Running in Essen
in totaal €1078 en zo zal bijvoorbeeld het bezoek aan het stadion in Dortmund in totaal €330
kosten! Let op! Op de vierde reisdag moet er €30 huur worden betaald voor de barbecue-plaat!
Als we alle totale kosten per activiteit optellen, dus alle prijzen in het oranje
kader, komen we op de totale activiteitkosten. De som hiervan is €4.547,18 en
dit zijn variabele kosten!
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3.4

Maaltijden

Onze reis is slechts inclusief een aantal maaltijden. Onze gasten zullen vooral zelf
verantwoordelijk zijn voor de kosten van hun maaltijden. Wel hebben wij steeds een goede
suggestie! Voor de buschauffeur en de reisleiding wordt echter gegarandeerd eten voorzien!
Deze kosten vormen, zoals bij alle andere componenten, de vaste kosten. Verder zijn al onze
overnachtingen inclusief ontbijt.

Op de eerste dag zijn onze reizigers zelf verantwoordelijk voor hun diner. Voor de buschauffeur
en reisleiding hebben wij een diner in het hotel voorzien. Het diner kost voor twee personen
€20. In totaal zullen de vaste kosten op de eerste dag dus 2 x €20 = €40 zijn.

Op de tweede dag voorzien wij voor onze gasten enkel ontbijt: de enige variabele kosten van
deze dag. Dit ontbijt kost €8,50 en zal dus in totaal voor 22 personen €187 kosten! Voor het
diner zijn onze gasten wederom zelf verantwoordelijk. Voor de buschauffeur en reisleiding
voorzien wij zowel ontbijt als diner! Dit zijn vaste kosten! Het ontbijt zal voor deze twee
personen in totaal 2 x €8,50 = €17 kosten. Voor het diner is €20 per persoon voorzien en zal
ons dus in totaal €40 kosten.

Op de derde dag niks nieuws; de gasten zijn verantwoordelijk voor hun diner en de vaste
kosten bestaan uit diners voor buschauffeur en reisleiding. Dit zal in totaal weer 2 x €20 = €40
kosten!

Op de vierde en vijfde dag zijn er voor ons géén maaltijdkosten! De barbecue tijdens de
activiteit in Hamm zit inbegrepen in de prijs, die wij reeds betaalden voor de activiteit zelf. Op
de vijfde dag is ontbijt inbegrepen bij de overnachting en aangezien we s ’middags terugkomen
in Brussel, is hier geen maaltijd voorzien!

In totaal bedragen de variabele kosten voor de maaltijden dus €187 en de vaste kosten €137!
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3.5

Prijsberekening

Nu alle componenten individueel zijn uitgewerkt, kunnen we de verkoopprijs berekenen. De
totaalprijs ontstaat uit de inkoopprijs, waarbij vervolgens o.a. de BTW, het winstpercentage en
de verzekeringskosten worden toegevoegd. Hieronder worden eerst de vaste én variabele
totaalkosten opgesomd, om zo tot de inkoopprijs te komen. Hieruit wordt vervolgens onze
finale verkoopprijs berekend!

Onze totale vaste kosten zijn €3.491. Dit is de som van onze totale vervoerskosten
(€2.217,91), de kosten voor onze reisleiding (5 dagen x €125 = €625), de hotelkosten voor de
buschauffeur en reisleiding (€512) en de maaltijdkosten voor de buschauffeur en reisleiding
(€137). Al deze kosten zijn totaalprijzen, waarvan de opbouw eerder werd uitgelegd.
Deze kosten moeten echter verhalen op alle 22 deelnemers. Wij verkopen onze reis immers
per persoon. In de verkoopprijs van elke deelnemer zit dus een bepaald deel om onze vaste
kosten te dekken. Als we onze totale vaste kosten delen over deze 22 deelnemers, komen wij
uit op een prijs van €158,72 per persoon!

De totale variabele kosten zijn €7.775,82 en volgen uit de optelsom van de totale hotelkosten
(€3.011,50), de totale kosten voor de activiteiten (€4.577,32) en de totale maaltijdkosten
(€187). Ook deze kosten zijn stuk voor stuk totaalprijzen, waarvan de opbouw eerder werd
uitgelegd.
Als we de totale variabele kosten delen door de 22 deelnemers, om zo op een prijs per persoon
te komen, komen we uit op €353,45 per persoon!

De inkoopprijs berekenen we door de vaste kosten per persoon op te tellen bij de variabele
kosten per persoon. Dit wordt in totaal €512,17 (€158,72 + €353,45).
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Deze inkoopprijs vormt de basis. Hierbij tellen wij het winstpercentage, de BTW etc. op om zo
tot de verkoopprijs te komen!

Voor deze reis berekenen wij een winstpercentage van 5% van de inkoopprijs. Dit komt neer
op €25,61 per persoon.

De Belasting Toegevoegde Waarde op deze reis is 2,73% van de inkoopprijs. Dit komt neer
op €13,98 per persoon.

Voor onze reis zijn wij verzekerd op financieel onvermogen. Deze verzekering kost 0,15% van
de inkoopprijs en dat komt neer op €0,77 per persoon.
Wanneer al deze extra kosten worden opgeteld bij de €512,17 (vaste kosten p.p. + variabele
kosten p.p.), die we eerder hadden berekend, ontstaat de verkoopprijs:
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3.6

Break-Even

Onze verkoopprijs is berekend op €553. Echter hebben wij besloten ons product in de markt
te brengen voor een verkoopprijs van €559. Hoewel er een winstpercentage bij deze prijs is
inbegrepen, maken wij niet altijd winst. We maken namelijk pas winst vanaf het punt waar onze
opbrengsten groter zijn dan onze kosten.
Als wij bijvoorbeeld onze reis slechts aan 5 mensen zouden verkopen, zou het totaal van de
vaste kosten en variabele kosten veel lager liggen dan het totaal van onze opbrengsten: we
zouden verlies maken.
In de tabel hieronder zijn de opbrengsten, kosten en winst uitgewerkt voor elke afzet:
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Van deze tabel is ook een grafiek gemaakt. Deze grafiek geeft een duidelijker beeld van de
situatie:

Break-Even
€ 20 000,00

€ 15 000,00

€ 10 000,00

€ 5 000,00

€1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
€ -5 000,00

Opbrengsten

Totale kosten

Winst

Uit de combinatie van deze tabel en grafiek kunnen wij concluderen dat wij, als bedrijf,
winstgevend zullen zijn in de verkoop van deze reis, vanaf een afzet van 17!
Bij elke reis die wij extra zullen verkopen, zullen onze opbrengsten groter zijn dan onze totale
kosten, waardoor we winst zullen maken. Vanaf de afzet van 17 kunnen wij stellen dat hoe
meer reizen wij verkopen, hoe meer winst we zullen maken!
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4

Marketingplan

Onze doelgroep zijn studenten of jongeren tussen de 18 en de 27 jaar. We zouden ze met
deze paper een stapje in de richting van het Ruhrgebied willen duwen, aangezien het
Ruhrgebied niet meteen een bestemming is waar ze aan denken. We bieden een busreis aan
met als grootste troef: avontuur.
Alle activiteiten die we hebben gekozen zijn avontuurlijk of laten de adrenaline naar boven
komen. Naast het feit dat we veel spannende dingen gaan doen, laten we ze ook de steden
waar we heengaan bezoeken zodat ze ook even op adem kunnen komen en geniet van de
stad zelf. Op de momenten waar ze de stad kunnen herkennen hebben we dan ook niets
gepland zodat ze op hun eigen houtje alles kunnen bezoeken.
Onze groep had een enquête opgesteld, maar er was iets fout gegaan met de link waardoor
er maar 4 mensen reageerden op de enquête. Hierna zijn we persoonlijk aan vrienden, familie
en kennissen gaan vragen wat zij vonden over een busreis. De mensen die dichter tegen de
18 jaar zaten dan tegen de 27 jaar zagen een busreis niet zo zitten. Ze zeiden dat ze er
tegenop keken om zo lang in een bus te zitten. Toen we zeiden dat er wel pauzes waren,
kregen we van een paar mensen een iets betere reactie maar ze waren nog steeds niet
overtuigd. De meesten rond de leeftijd van 27 vonden het dan weer minder erg om in een bus
te zitten. Er was zelfs 1 iemand die dacht dat de reactie van de 18-jarigen verklaard kon worden
door de busreizen van het middelbaar. Ook zeiden er een paar dat ze al op skivakantie of een
andere vakantie waren geweest met de bus en dat dit heel leuk is als je met goede vrienden
gaat of familie.
Hiernaast kwamen we ook tot de conclusie dat de jongeren steeds meer de
verantwoordelijkheid willen nemen als het op hun reis aankomt. Dit betekent dat ze liever zelf
met de auto gaan of zelf hun planning opstellen. Dit was dan ook de reden waarom we dachten
dat ze een duwtje in de rug nodig hadden om te beseffen dat een busreis wel heel erg leuk
kan zijn. Hierdoor hebben we een reis opgesteld waar veel avontuur in voorkomt en waar ze
al hun stress van school, werk of het dagelijks leven kunnen loslaten.

4.1

Mogelijkheden

Tijdens ons overleg over wat voor onze reis het beste marketingtool zou zijn, hebben we een
paar mogelijkheden overwogen. De meeste van deze keuzes zijn terug te vinden op het
internet: Instagram, Facebook, YouTube, websites, … Maar ook de offline mogelijkheden
kwamen bij ons aan bod. Hieronder vind je de voor- en nadelen van onze verschillende opties:
Instagram: Instagram wordt alsmaar bekender bij zowel de jeugd als de volwassenen. Voor
een reisagent die vele reizen aanbiedt zou Instagram een perfect digitaal platform zijn om
reclame te maken. Volgers op Instagram bekijken eerst het profiel en als ze vinden dat er leuke
of interessante foto’s of mededelingen op gedeeld worden, dan beginnen ze de pagina te
volgen. Het beste voor een pagina op Instagram te hebben zou zijn dat we meerdere reizen
aanbieden zodat we ook meer foto’s kunnen plaatsen. Aangezien dit niet het geval is en
aangezien het moeilijk is om bekendheid te krijgen op Instagram lieten we deze links liggen.
Facebook: Facebook is altijd een goede keuze natuurlijk. Er bestaat de mogelijkheid om
mensen uit te nodigen voor onze pagina, veel foto’s posten, je vrienden aantrekken, enz. Maar
is het origineel? Nee. Wij vonden dat Facebook al door zoveel bedrijven gebruikt werd dat het
misschien niet zo’n goed idee was om dit te gebruiken. We wilden iets waarvan de mensen
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dachten: ‘wauw, dat is echt goed gevonden’. Dit was dan ook de reden waarom we besloten
hier niet echt verder op in te gaan.
YouTube: YouTube is een wereldwijd programma dat wordt gebruikt door miljarden mensen
die naar allerlei filmpjes of liedjes opzoek zijn. Je vindt er sponsorfilmpjes, sportvideo’s,
kookrecepten, grappige Vines enzovoort op terug. Maar het is moeilijk als bedrijf om op
YouTube klanten aan te trekken aangezien er niet veel mensen zijn die naar de site gaan als
inspiratie voor een reis. Je zou natuurlijk wel een promotievideo kunnen maken maar dat zou
dan een extra zijn en niet ons complete marketingplan.
Als offline bron dachten we aan een flyer of een mini-brochure. Echter, het probleem met flyers
is, zeker bij jongeren, dat als je ze aangeboden krijgt, je ze al snel wegsmijt of ergens legt en
er nooit meer naar kijkt. Een flyer is een kleine brochure die je meeneemt van bij de kassa van
een winkel of die je aanneemt van mensen die deze uitdelen op straat. Je ziet dan ook enkele
meters verder tientallen flyers gewoon in de vuilnisbak of op straat liggen. Een mini-brochure
is namelijk ook niet zo heel geschikt voor ons aangezien we maar een concept voor een reis
hebben. Een brochure is gemaakt voor mensen die uit veel keuzes willen kiezen. Dit zijn dus
onze redenen waarom we niet voor de papieren versies gekozen hebben.

4.2

Conclusie

We hebben dan na lange discussies en veel opzoekwerk besloten dat een website de beste
keuze is voor ons. Een website (zie bijlage 2) is heel professioneel en als je deze goed in
elkaar steekt, een perfecte marketingstool. Je kan er foto’s opzetten, je contactgegevens, je
kan dan ook verder werken met andere kanalen zoals Facebook of Instagram. De website is
zeer netjes opgemaakt en bevat alle informatie die de klant zou willen weten. De foto’s geven
een beeld van hoe de sfeer gaat zijn en de uitleg erbij zorgt ervoor dat de klant al helemaal
warm wordt door het te lezen.
Aangezien jongeren graag beelden zien van hoe het kan zijn, is dit de ideale manier om ze
aan te sporen om mee te gaan op onze reis. Als ze vragen hebben kunnen ze ons via
verschillende kanalen bereiken zoals Facebook, email of anderen. Deze manier van marketing
zal een heel goed effect hebben op mogelijke klanten en zal ervoor zorgen dat er veel mensen
interesse krijgen voor een busreis.
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5

Tourism Research

5.1

Enquête Ruhrgebied
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5.2

Onderzoeksplan

Het onderzoeksplan is de totale planning van de uitvoering van het onderzoek, dus inclusief
tijdsplanning, materiële en personele inzet. (hulp bij onderzoek, 2017)
Onderwerp: Wij moeten een autocarreis voor jongeren naar Ruhrgebied (Duitsland) creëren.
Probleemstelling: Geen van ons heeft ervaring met het ontwerpen van een autocarreis. We
hebben geen idee hoe we hiermee van start moeten gaan. We weten niet hoeveel tijd het kost
om dergelijke reis te ontwerpen. Geen van ons heeft een ervaring met de bestemming.
Doelstelling: Meer te weten komen over de bestemming+ autocarsector. We moeten een
goed stappenplan opmaken en een schatting van tijd proberen maken.
Onderzoeksvragen: Wat is een autocarreis?
Waar kunnen we goedkoop overnachten?
Wat zijn de activiteiten tijdens de reis?
Wat is de afstand van de plaats van vertrek naar bestemming?
Welke verzekering moeten we nemen?
Welke prijs?
Hoeveel begeleiders nemen we mee?
Onderzoek aanpak & tijdspad:
Taak: Omschrijving autocarreis
Bron: Federatie voor autocars+ gesprek met kenner
Duur: 1.5 uur

Taak: Activiteitenorganisaties en overnachtingsmogelijkheden aanspreken+ groep deals
proberen verkrijgen.
Bron: Websites van overnachtingsmogelijkheden+ verantwoordelijken van
overnachtingsplaatsen aanspreken+ budget reiskantoren+ internet
Duur: 4 uur

Taak: Op zoek gaan naar geschikte activiteiten.
Bron: Reisgidsen, kenners van Ruhrgebied aanspreken
Duur: 2 uur

Taak: Afstand opzoeken.
Bron: Googlemaps
Duur: 15 min
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Taak: Geschikte verzekering(en) zoeken
Bron: Verzekeringsexpert
Duur: 1 uur

Taak: alle kostprijzen van de segmenten bij elkaar tellen
Bron: /
Duur: 30 min

Taak: Geschikt aantal begeleiders zoeken
Bron:/
Duur: 1 uur
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Besluit

Uit al ons opzoekwerk en na alle uren dat we hieraan gewerkt hebben, zijn we tot de conclusie
gekomen dat het Ruhrgebied meer te bieden heeft dan dat je op het eerste oog zou denken.
Allerlei soorten activiteiten, prachtige natuurgebieden en pittoreske stadjes vormen slechts
enkele van de vele aantrekkingspunten van het gebied.
Deze case was zeker een uitdaging omdat we moeilijk konden kiezen voor welk concept we
nu zouden gaan. Aangezien hier al veel dingen te beleven vallen, was het ingewikkeld om met
een gepast concept te komen voor 1 bepaalde doelgroep. Er is zowel op cultureel, natuurlijk,
gastronomisch en avontuurlijk vlak veel te beleven.
Als we verder zochten kwamen we tot de conclusie dat ‘avontuurlijk’ het beste concept was
voor ons. We kwamen op dit idee door aan onze vrienden of familie te vragen wat zij graag
doen op vakantie. De meesten kwamen met veel avontuurlijke antwoorden, en aangezien het
Ruhrgebied veel avontuurlijke excursies of activiteiten heeft dachten we: waarom ook niet?!
Deze autocarreis was zeker een uitdaging om op te stellen omdat je niet alleen de bezoekers
warm moet maken voor de activiteiten, maar ook om verschillende uren op een bus te zitten.
We zagen dat het de meesten zelfs niet uitmaakte om zoveel tijd door te brengen op een bus,
nadat ze het programma bekeken. We kregen heel veel positieve feedback en aan de hand
van onze professionele website zou deze busreis zeker een topvakantie worden.
De case heeft ons heel veel bijgeleerd over het Ruhrgebied en heeft ons een beter beeld
gegeven van autocarreizen. We zijn zeer dankbaar dat we dit mochten onderzoeken en
samenstellen, want we zijn zeer trots op wat we hebben gemaakt! Wie weet als we later
afgestudeerd zijn, krijgen we misschien de kans om deze droomreis werkelijkheid te laten
worden.
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Bijlagen

8.1

Bijlage 1: Offertes

Bewijzen van leveranciers
Dag 1
Activiteit 1: Adventure park Xanten
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Activiteit 2: Mountainbikes huren bij Zweirad Reineke

Dag 2
Activiteit 3: House running Essen

*De basisprijs voor deze activiteit is €79,90. Aangezien de organisatie zo vroeg is met deze activiteit te
organiseren, hebben we recht op €10 vroegboekkorting. De organisatie geeft de deelnemers nog eens
€20 euro per persoon korting aangezien studenten/jongeren onze doelgroep is. Dit geeft een totaalprijs
van €49,90 per persoon.
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Dag 3
Activiteit 4: Indoor Skydiving Bottrop

Activiteit 5: Golfclub Schwarze Heide Bottrop Kirchhellen
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Dag 4
Activiteit 6: Paintballpark Westfalen

€199 is de groepsprijs voor zes personen, voor deze 2-uur durende activiteit. Aangezien we met 22
zijn, dienen we vier groepjes van zes personen te maken.
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Activiteit 7: Paintballpark Westfalen

In deze prijs hebben de twee begeleiders ook gratis toegang tot dit Waterskipark. Het diner is
inbegrepen in de prijs van de activiteit, BBQ. Enkel dient er nog een toeslag van €30 euro
betaald te worden voor de huur van de grillplaat.
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Dag 5
Activiteit 8: Borussia Dortmund Allianz Arena Tour
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Overnachting 1: Landshotel Lebensart *** (30/22 deelnemers en 2 begeleiders)
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*Het ontbijt was niet inbegrepen in de prijs voor de overnachting. De prijs
voor het ontbijt in dit hotel bedraagt €8,5 per persoon.

Overnachting 2&3: DJH-Gästehaus Bermuda3Eck** (30/22 deelnemers en 2
begeleiders)
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*Het onbijt is inbegrepen in de prijs van de accommodatie.

Overnachting 4: Hubertus hof (30/22 deelnemers en 2 begeleiders)

Prijzen:
30 deelnemers: €713,50 (7
vierpersoonskamers+ 1 tweepersoonskamer)
22 deelnemers: €529.50 (5
vierpersoonskamers+ 1 tweepersoonskamer)
2 begeleiders: €96 (2 éénpersoonskamers)
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8.2

Bijlage 2: Marketingtool-Website

https://bryanvanbelle.wixsite.com/website
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