
Over srprs.me
Stap uit je comfortzone
Bij srprs.me geloven we dat de mooiste dingen gebeuren als je buiten je comfortzone stapt. 
Door de komst van internet googlen mensen hun vakantie kapot. Ze lezen honderden 
reviews, hebben torenhoge verwachtingen en zijn gestresst omdat ze bang zijn iets te 
missen. Het is tijd dat mensen hun eigen herinneringen maken en hun hart gaan volgen.

Een vluchtnummer en een gate alsjeblieft
srprs.me werd in 2014 opgericht door Marcel Hagedoorn, Raymond Klompsma, Stefan
Wobben en Tim Beglinger met het doel de spontaniteit terug te brengen in het reizen.
Het idee voor het concept ontstaat als Stefan op zakenreis was. 

Ik was in het verleden voor mijn werk een paar dagen in Barcelona 
en had nog geen ticket terug en wilde graag een andere plek 
bezoeken. Waarheen maakte mij niet uit, ik wilde me laten 
verrassen. Online kwam ik niet echt verder omdat ik overal moest 
invullen waar ik heen wilde. Ik heb mijn collega gevraagd een vlucht 
voor me te boeken, pas op het vliegveld heeft ze me een SMS 
gestuurd met de bestemming.

Stefan Wobben, één van de oprichters van srprs.me

“

Juist omdat er niks op zijn agenda stond, hij zijn verwachtingen aan de kant had gegooid en 
in geen enkele reisgids had gespiekt, werd zijn reis één groot avontuur.

Boek en laat los
Het plezier van een srprs.trip begint al zodra je hebt geboekt. Die positieve spanning van 
niet weten waar je heen gaat. Je krijgt direct een persoonlijke pagina met een aftelklok die 
je laat weten wanneer je de bestemming mag onthullen. Ondertussen heb je voldoende 
gespreksstof op je werk en op feestjes. Als je vertelt dat je op vakantie gaat heb je namelijk 
een spannend antwoord op de vraag: ‘Waar ga je dan heen?’ 

Hoe werkt het? 
Op de website kies je een reisthema en geef je aan wanneer je op reis wilt. Nadat je hebt 
geboekt, stelt een srprs.consultant jouw reis samen. Op je persoonlijke pagina staat een 
aftelklok die je vertelt wanneer je de bestemming mag onthullen. Een week van tevoren 
verschijnt op deze pagina het weerbericht. Zo weet je wat je moet inpakken. Ook ligt er 
een kraskaart op je deurmat die je dan nog een week dicht moet laten (spannend!). Op het 
vliegveld of bij een auto-checkpoint vul je een krascode in op je smartphone.  
Verrassing! Je gaat naar…


