Vliegtuigverhuur
van privéjet tot Boeing

Op en top
betrouwbaar
Als u een privéjet of Boeing huurt, dan wilt u zaken doen met een
betrouwbare partij. U moet blind kunnen varen op de organisatie die
alles regelt. Bij Global Aviation Support hoeft u hier geen moment
aan te twijfelen, want we zijn al vanaf 1994! voor velen een vaste,
betrouwbare partner. En dat is erg belangrijk in de niet erg transparante
vliegtuigenmarkt. We kennen de vliegtuigen en de maatschappijen
door en door en geven goede, onafhankelijke adviezen, waarbij u
en uw passagiers centraal staan. We begeleiden u bij de keuze van
het type vliegtuig, maar ook in alle additionele zaken als catering aan
boord, ontvangst op de luchthaven, aansluitend vervoer, etc. Wij zijn
alleen tevreden, als u dat ook bent. Alleen zo kunnen we immers een
langdurige relatie onderhouden! Laat u adviseren door deze betrouwbare
partner. Dan bent u zeker van het welslagen van uw reis.

Vele “takken van
sport”
Global Aviation Support is zeer veelzijdig. Dat
we optimaal support bieden bij een zakenreis
in een privéjet is bij velen van u bekend,
maar dat we ook vrachtvluchten, ambulanceen evacuatievluchten tot volle tevredenheid
uitvoeren weet u wellicht niet. Daarom een
overzicht van onze “takken
van sport”.
• Privéjets
• Chartervluchten
(Groeps- & Incentive reizen)
• Helikopters
• Vrachtvluchten
• Crewchange / offshore
• Evacuatievluchten
• Ambulancevluchten

Kijk op onze website www.globalaviation.nl
voor meer inhoudelijke informatie over deze
onderwerpen.

Wereldwijd!
Global Aviation Support chartert wereldwijd vliegtuigen
en helikopters. Wilt u vertrekken vanuit Amsterdam,
Rotterdam, Ibiza, Moskou, New York of Hong Kong?
Geen probleem.
In alle gevallen belt u 0800-globalaviation en alle luchtvaartmaatschappijen, waar ook ter wereld staan tot uw
beschikking!

Privéjet verhuur
Vliegen met een privéjet heeft één groot
nadeel: uw lijndienstdagen zijn geteld.
Als u eenmaal gewend bent aan de slechts 15
minuten die u voor vertrek aanwezig hoeft te zijn,
de VIP-lounge, het krantje aan boord, de op uw
wensen afgestemde catering en de vriendelijke
bemanning, dan is er geen weg meer terug. Of u

nu zakelijk vliegt of privé. Gun uzelf deze luxe
en profiteer van al deze voordelen….
Dat ene nadeel neemt u dan op de koop toe!
Op onze website www.globalaviation.nl treft u
een overzicht aan van alle type vliegtuigen.

Aan- en verkoop privéjets
Naast het charteren van vliegtuigen, kan
Global Aviation Support u ook optimaal
begeleiden bij de aanschaf daarvan. Wij
maken een inventarisatie aan de hand
van uw wensen, budget, vliegfrequentie,
bestemmingen, etc. Dit levert een advies op
met het meest geschikte type vliegtuig. Daar
blijft het niet bij, want we gaan vervolgens
voor u op zoek. En als het toestel eenmaal
aangeschaft is, dan kunt u het complete
management van het vliegtuig aan ons
toevertrouwen.
Global Avation Support zorgt voor een
zorgenloze aan- en verkoop van uw privéjet.
U hebt alleen de lusten en niet de lasten.
Wat wil een mens nog meer?

Een succesvolle groepsreis of incentive begint
en eindigt met een goede reis. Met een eigen
vliegtuig hebt u dat voor het grootste deel zelf in
de hand, want u bepaalt de:
• vertrektijden
• luchthaven van vertrek en aankomst
• catering aan boord
• mate van luxe
• etc.

Groeps- en
incentivecharters
U hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken: u krijgt van
ons alle support bij het maken van de juiste keuze.
Profiteer van het gemak van Global Aviation Support.
Kijk op www.globalaviation.nl voor een compleet
overzicht van alle mogelijkheden.

Heeft u vragen of wenst u een
brochure dan kunt u bellen,
faxen of mailen:
T +31-(0)40-2624009
F +31-(0)40-2622389
E info@globalaviation.nl
W www.globalaviation.nl

Voor bedrijven en overheden zijn er talrijke
mogelijkheden om hun eigen vliegtuig bij Global
Aviation Support te charteren:
• groepsreizen
• incentive reizen
• beursreizen
• congressen en symposia
• sportreizen
• troepentransport
• productpresentaties
• pers- en dealerreizen
• vervoer medewerkers (corporate shuttle)
• etc.

Postadres:
Postbus 2271,
5600 CG Eindhoven

Bezoekadres:
The Havilland Building
Luchthavenweg 59 VIII
Eindhoven

