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CORENDON INTERNATIONAL - FACTS

• Opgericht 2000

• Stichters Atilay Uslu en Yildiray Karaer

• Oorsprong naam Korund edelsteen

• CEO Nederland Steven van der Heijden

• Hoofdkantoren Nederland, Turkije, België,
Denemarken & Curaçao

• Aantal medewerkers 3.650 

• Omzet internationaal € 2 miljard euro (21/22)

• Totaal aantal hotels 8, in Turkije/Curaçao/Ibiza/Nederland

• Totaal aantal vliegtuigen 36

• Totaal aantal brands 16 



CORENDON REISORGANISATIE - FACTS 

• CEO Steven van der Heijden

• Aantal medewerkers 525

• Aantal reizigers TO 700.000 (21/22)

• Omzet touroperator € 650 miljoen euro (21/22)

• Werken samen met Corendon Airlines International 
Corendon Airlines Europe 
Corendon Hotels & Resort



CORENDON BELGIË - FACTS

• Opgericht 2001

• Managing Director Yohan De Vlieger

• Gevestigd in Zaventem

• Aantal medewerkers 20

• Aantal reizigers 150.000 in 21/22 (115.000 in ‘19)

• Omzet € 142 miljoen euro in 21/22 (87m ‘19)

• Aanbod vakanties 13 landen: Turkije, Spanje, Italië,  
Griekenland, Egypte, Bulgarije, 
Portugal, Gambia, VAE, Zanzibar, 
Indonesië, Curaçao en Bonaire 

• Aantal bestemmingen 55, met in totaal 1.800 hotels 



CORENDON IN VOGELVLUCHT



KLANTEN CORENDON BELGIË

• Belangrijkste klantgroep Families & actieve 45+ers

• Gemiddelde reissom € 1.050 per persoon (€ 950 in 2022)

• Gem. aantal reisdagen 8,5 dag

• Top 5 bestemmingen 1. Turkije (35% van de boekingen) 
2. Griekenland (21%)                           
3. Spanje (21%)                                                           
4. Egypte (13%
5. Bulgarije (3%)
6. Overige bestemmingen (7%)



SALESKANALEN CORENDON BELGIË

• Online is met 61% grootste kanaal 

• Maar: we investeren intensief in ons retail netwerk (37%):

• Dedicated Key Account Manager (Christophe Lievens)

• Klein 2-talig Sales team dat gemakkelijk bereikbaar is

• We voorzien iedereen gratis van brochuremateriaal

• We organiseren regelmatig studiereizen

• We hanteren een transparant commissiesysteem



CORENDON MARKETINGCAMPAGNE 

• Sinds 2013 zijn Cor & Don onze succesvolle boegbeelden

• We staan met onze advertenties in 6 kranten en 4 magazines

• Onze radiocommercials zijn op 8 stations te horen

• Op Brussels Airport adverteren we op bagagetrolleys en billboards

• Advertenties en winactie rond The Masked Singer op VTM



CORENDON - HET VAKANTIESALON – GROOTSTE STAND MET 400 M2  



CORENDON - TV COMMERCIAL STRANDVAKANTIES  



CORENDON – TV COMMERCIAL PREMIUM PLATINUM LABEL



WAAR VLIEGEN WE VANDAAN?

• Nederland Amsterdam Schiphol Airport 
Rotterdam The Hague Airport                         
Maastricht Aachen Airport                                                            
Eindhoven Airport
Groningen Eelde Airport

• Duitsland Düsseldorf Airport

• België Brussels Airport 

• Denemarken Aalborg Airport
(alleen voor Denen) Billund Airport

Kopenhagen Airport



BESTEMMINGEN VANAF BRUSSELS AIRPORT

We vliegen vanaf Brussels Airport naar de onderstaande airports:

• Rode bestemmingen > Corendon 

• Zwarte bestemmingen > Brussels Airlines (deels ook rood)

• Groene bestemming > Transavia

• Long haul vluchten worden door specifieke carriers uitgevoerd 

Turkije Griekenl. Spanje Bulgarije Egypte Portugal

Antalya Kos Tenerife Burgas Hurghada Faro

Bodrum Kreta Mallorca!

Dalaman Rhodos Ibiza

Izmir Lesbos Gr Canaria

Corfu Lanzarote

Samos Málaga

Zakynthos



CORENDON & BRUSSELS AIRPORT IN CIJFERS 

• 80% van de Belgische klanten vloog in 2022 vanaf Brussel 

• 35% meer capaciteit ingezet vanaf Brussel in ‘23 dan in ‘22

+ 59% BE klanten                                                                  

+ 29% NL klanten

+ 80% BE klanten

+ 100% NL klanten



WAAROM KIEZEN NEDERLANDERS STEEDS VAKER VOOR BRUSSEL? 

• Brussel is vanuit Zuid-Nederland makkelijk en snel bereikbaar 

• Parkeren op Brussels Airport is gratis als je bij Corendon boekt 

• De vliegbelasting is een stuk lager dan wanneer je vliegt vanuit NL

• Maar vooral: geen stress en chaos op Schiphol

• Schiphol heeft een imagoprobleem; vorig jaar stonden klanten urenlang 
in de rij en misten duizenden reizigers hun vlucht 

• Vorig jaar kregen beveiligers de schuld van Schiphol; inmiddels zijn er 
veel extra beveiligers aangenomen en zijn de lonen flink verhoogd 

• Nu ligt het volgens Schiphol aan de bagage afhandelaars, en indirect aan 
de airlines omdat die de afhandelaars te weinig zouden betalen

• Opnieuw is aangekondigd dat vluchten geschrapt moeten worden, dus 
Nederlanders proberen massaal regionaal of vanuit Brussel te vliegen

• Daarnaast ligt luchtvaart in NL al langer onder vuur: krimp Schiphol, 
vliegbelasting, CO2-plafond, weerstand tegen regionale luchthavens en 
er is een zaak tegen ons aangespannen vanwege reclame voor vliegen



CORENDON & DUURZAAMHEID 
Doen we dan niets aan duurzaamheid?

• Jawel, maar we zijn realistisch: vakantie-uitstoot komt voor 90% door 
de vlucht en vliegen op elektriciteit, waterstof of SAF kan nog niet

• Onze bestemmingen kun je niet makkelijk per trein of boot bereiken

• Wel hebben we 0,5% SAF gekocht en klanten kunnen dit straks ook

• We vervangen onze NL vloot door gloednieuwe, zuinigere, schonere 
en stillere vliegtuigen (Boeing 737-MAX)

• We hebben een akkoord getekend dat we in 2030 niet méér uitstoten 
dan in 2005 en in 2070 CO2-neutraal zijn 

• We pakken de trein tot 500 km en compenseren zakelijke vluchten

• Leaseauto's zijn elektrisch, we scheiden afval, hebben ledverlichting 
en een inkoopbeleid waarbij duurzaamheid bovenaan staat

• Via een Code of Conduct beloven partners dat ze ethisch zakendoen 
rondom thema’s als: mensenrechten, milieu, fraude en corruptie  

• We bieden geen excursies met dieren in een onnatuurlijke omgeving

• Als touroperator zijn we Travelife certified en we moedigen partners 
en hotels aan om ook een keurmerk te verkrijgen



• We hebben net ons Premium Platinum label in BE gelanceerd

• Karin’s Choice krijgt andere naam en wordt ook in BE gelanceerd

• We gaan vanuit België focus leggen op F1 en Cruises 

• Curacao wordt een speerpunt in België

• We openen ons derde hotel op Curacao: The Reef

• We vervangen onze Nederlandse vloot met Boeings 737-MAX

• We lanceren Corendon Zweden vanuit ons Deense kantoor

• We verhuizen in België naar een nieuw kantoorpand

• And last but not least; we bouwen onze succesvolle
samenwerking met Brussels Airport gestaag verder uit

TOEKOMSTPLANNEN
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