
42 vakantiedagen in 2018: Optimaliseer je vakantiedagen rond de 

feestdagen voor meer vakantie!  
 

17 vakantiedagen omzetten in 42 vrije dagen – Wie slim gebruikmaakt van zijn vakantiedagen wordt 

beloond met meer vakantie! 

De gelukkigen die in 2018 de vakantiedagen slim op nemen, kunnen zo hun aantal vrije dagen met 147 

procent zien stijgen. “De zogenoemde brugdagen zijn in Nederland misschien nog niet zo populair, maar 

door hiervan gebruik te maken kan je jezelf belonen met veel meer vrije dagen in een jaar. Zo kun je 

vaker korte uitstapjes maken of zelfs langere vakanties boeken”: zegt Gregory Wauters, teamleider van 

Holidayguru.nl. Natuurlijk loont het opnemen van de vakantiedagen rondom de feestdagen ook diegene 

die wat minder vrije tijd toegekend krijgen van de baas. In het kalenderjaar 2018 kunnen bijvoorbeeld 3 

vakantiedagen worden opgenomen, met als resultaat 10 dagen vrij te zijn.  

De gemiddelde Nederlander heeft per jaar recht op 20 vakantiedagen. Wanneer deze slim worden 

ingepland, kan je zo 45 vrije dagen in een jaar hebben – een verhoging van 125 procent. “Je houdt zo 

zelfs nog 3 dagen over om vrij in te plannen, dit het plannen van een vakantie heel erg leuk”, aldus 

Gregory Wauters. De teamleider van het Nederlandse reisblog adviseert de vakantiedagen zo vroeg 

mogelijk op te nemen. “We zien meer en meer internetgebruikers online zoeken naar de brugdagen. Het 

idee zo een vakantie te verlengen wordt steeds populairder”.  

Beloon jezelf in 2018 met een extra stedentrip of lange vakantie door gebruik te maken van de 

brugdagen.  

 

 

 

 

 

 

 



Over Holidayguru.nl  
Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland & Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 140 
medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen.  
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