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1. Introductie 

Booking.com

2. Markttrends &  

ontwikkelingen

3. Hoe presenteert u 

uw accommodatie 

online?

Vandaag gaat het over..



Ontmoet Booking.com



Ons verhaal.

1996
Opgericht in Amsterdam 
door  Geert-Jan Bruinsma

2005
Werd onderdeel van 
Booking Holdings Inc.

17,000+
Mensen wereldwijd toegewijd aan het 
bedienen van zowel gasten als 
partners 

198
Kantoren over heel de 
wereld zodat partners 
ons makkelijk kunnen 
bereiken 



Onze missie:

Empower people to experience the world



Hoe definiëren we een gast ervaring in de reisindustrie?  

Book

De Accommodatie De Reis De Ervaring

De reis in de ervaring.
Een aaneensluitend, comfortabel, en moeiteloze reiservaring van begin tot eind.



Market trends & ontwikkelingen



50%
Verwachte groei in de 

komende 5 jaar.

Jij verandert de manier waarop mensen 

reizen en de wereld ervaren



Welke trends zien wij in de markt? 

Hoe gasten zoeken naar een accommodatie

Source: Google Consumer Insights, 2018

Percentage van smartphone gebruikers 

die comfortabel zijn met het volledig

onderzoeken, boeken, en plannen van hun 

reis op hun telefoon

48% van US reizigers geven aan altijd hun 

smartphone te gebruiken voor reizen, ten 

opzichte van 32% in 2015



Inzichten

● Millennials willen de wereld zoveel mogelijk zien;

● Jongeren hebben een gemiddeld lager inkomen, maar spenderen het grootste deel 

van hun inkomen aan reizen;

● Sentiment & nostalgie; reizen waar positieve gevoelens naar boven komen;

● Eco-vriendelijk spreekt de duurzaam bewuste Millennials aan.

Feitjes

● 93% van millennial-reizigers boekt een accommodatie via hun mobiele telefoon;

● 44% geeft aan dat een gunstige locatie een grote invloed heeft op hun keuze;

● 44% neemt graag een “walk down memory lane’; Zij zijn van plan hun favoriete familie 

bestemmingen te bezoeken komend jaar;

● 40% van de Millennials laten de keuze voor een boeking volledig afhangen van 

recensies.

Welke trends zien wij in de markt? 

Hoe gasten zoeken naar een accommodatie



Meer en meer boekers hebben voorkeur aan vakantieverhuur 

van de reizigers willen verblijven 

in een appartement, aparthotel, of 

villa

35%



Welke trends zien wij in de markt? 

Van het gebaande pad af

Niet-traditionele home boekingen zijn groeiende: 55% groei in 

barn bookings (+55%), houseboat reservations (40%), treehouse 

bookings (+30%), lodge bookings (+700%), ryokans (+600%), yurts 

(+155%). 

Van stedelijk naar de verborgen parels



Drenthe.
Inzichten & data



Welke trends zien wij in de markt? 

Groeiende vraag Drenthe



Welke trends zien wij in de markt? 

Groeiende vraag Drenthe



Reserveringsperiode 

Hoogseizoen 

Jun/Jul/Aug.
Wanneer komen boekingen 

binnen?



F

Verblijfsduur. (per reserveringperiode)
Welke verblijfsduren boeken gasten, tegen welke 

reserveringsperiode?

33%

67%



Nationaliteiten.

Drenthe



Hoe presenteert u uw accommodatie online?



~9 van de 10
Reizigers boeken sneller wanneer 

er relevante, duidelijke en foto’s in 

hoge resolutie worden getoond

Gemiddeld, 

~18% van de 

accommodatie beschrijving 

wordt gelezen 

Waar kijken gasten naar? 

Een passende accommodatie pagina is belangrijker dan ooit tevoren



92% van onze bezoekers 

boeken sneller wanneer 

een duidelijk foto met hoge 

resolutie wordt getoond 

Positieve invloed op 

conversie

Het laat het verschil 

tussen verschillende 

kamer- en 

accommodatietypes zien

Schep de juiste 

verwachtingen

Waarom foto’s in hoge resolutie de sleutel tot succes zijn.



Display your entire property

in 10 photos.

Highlight de volgende USPs:

- Exterieur foto

- Slaapkamer & badkamer foto

- Ontbijt foto

- Restaurant / Bar 

- F&B

- Spa faciliteiten

- Fietsverhuur

- Foto’s van de omgeving

Belangrijk in kamer foto’s:

• Min. 4 foto’s per kamer

• Uitzicht vanuit de kamer 

• Bed opstelling

• Koffie/Thee faciliteiten

• Badkamer foto

• Toiletartikelen

• Verwijder dubbele foto’s



Voorbeelden Accommodaties



Reviews



E-mail templates

Drie belangrijke communicatiepunten:

• Verzoeken vóór het verblijf

• Welkomstbericht

• Bedankje

Helpt u bij het geven van snelle, consistente reacties77% van de klanten wil niet 

langer dan zes uur 

wachten op een reactie per 

e-mail.

Sta op elk moment klaar voor uw gasten



53% van de reizigers 

boekt geen

accommodatie zonder 

reviews

Booking.com controleert alle beoordelingen om oprecht platform te bieden. 

Gastbeoordelingen laten je accommodatie geloofwaardig overkomen en maakt het aantrekkelijk voor gasten.

Gasten vertrouwen kritische 

beoordelingen omdat dit laat zien dat je 

accommodatie objectief is.

8+
Sinds december...
Anonieme beoordelingen zijn 

gemiddeld 63% teruggedrongen

Anonieme beoordelingen zonder 

opmerkingen met gemiddeld 70%

teruggedrongen.

9 van de 10 bezoekers 

vinden dat een nette 

reactie op een 

negatieve review een 

positieve bijdrage levert



Hoe kunt u profiteren van beoordelingen?

Tips tijdens het 

beantwoorden

Blijf rustig en 
netjes

Heeft u dingen 
veranderd? Laat 
het de gasten 
weten!

Laat zien 
dat u uw 
gasten 
waardeert

Reageer 

op 
positieve 
reviews

Reageer niet 
uit emotie



Reviews.
Onze tip

Reageer op negatieve 
reviews!



Dank u wel! 
Vragen?


