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De voordelen van het efficiënt beheren van uw prijzen en
beschikbaarheid

Verhoog zichtbaarheid in
zoekresultaten en trek
vroegboekers aan door uw
prijzen & beschikbaarheid
tot 16 maanden van
tevoren te laden
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Minder gedoe, meer tijd
om te besteden aan de
groei van uw bedrijf

Trek verschillende soorten
boekers aan door rekening
te houden met
verschillende soorten
gasten

Prijzen &
Beschikbaarheid

Eerste stappen
Ga naar uw extranet.
Klik op het tabblad
Prijzen &
Beschikbaarheid
bovenaan de pagina en
klik op Kalender.
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Hoofdstuk 1: Uw prijzen
bijwerken
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Individuele
prijsaanpassingen

Beweeg uw muis over de
prijs en klik op het vakje
dat verschijnt om
individuele
prijswijzigingen te
maken.
Voer de nieuwe prijs in
en druk op Enter of klik
buiten de cel.
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Herhaal dezelfde stap
met uw muis of druk
op TAB om naar de
volgende cel te gaan.

Klik

Bulkwijzigingen van
prijzen (1)

Om bulkwijzigingen voor
uw prijzen aan te
brengen, klikt u op de
eerste datum die u wilt
wijzigen en sleept u uw
muis naar de laatste
datum die u wilt wijzigen.

Voer prijs in
Sla wijzigingen op
Klik en sleep
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In de pop-up die
verschijnt, voert u in het
witte tekstveld de prijs
in die u wilt instellen
voor de geselecteerde
periode.
Klik op Opslaan om uw
nieuwe prijs op te slaan.

Bulkwijzigingen van
prijzen (2)

U kunt ook
bulkwijzigingen maken
door onder de
datumbalk aan de
rechterzijde van het
scherm te klikken op
Bulkwijzigingen.
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Te verkopen
kamers
Prijzen
Kamerstatus
Restricties

In de pop-up die
verschijnt, selecteert u de
data en weekdagen die u
wilt bewerken.
U kunt Te verkopen
kamers, Prijzen,
Kamerstatus en
Restricties allemaal
tegelijk bewerken, of één
of twee opties kiezen. Klik
na het bewerken van elk
gedeelte op Wijzigingen
opslaan.

Prijsupdates per bezetting

In de pop-up die verschijnt,
selecteert u Aanbevolen of
Aangepast.

Klik op filter

Kies een filter naast
de datumkiezer om
uw prijzen voor
verschillende
bezettingen te
bekijken.

Klik om te
bewerken

In-/uitschakelen

Om de prijzen voor
verschillende
bezettingen te
bewerken, klikt u
onder een prijsprofiel
op Bewerk prijs per
bezetting.
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LET OP: Als u deze feature niet heeft ingeschakeld voor (een van) uw prijsprofiel(en), neem dan contact op met Booking.com om dit voor u in te schakelen.
TIP: Heeft u promoties ingesteld? Dan verschijnt er naast de datumkiezer een filter Promoties. Klik hierop om uw promoties te bekijken.

U kunt een Prijswijziging
instellen voor een
lagere/hogere bezetting
dan uw basisbezetting.
Klik op Wijzigingen opslaan
om uw prijzen op basis van
bezetting af te ronden.

Hoofdstuk 2: Uw
beschikbaarheid bijwerken
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Individuele kamerupdates

Beweeg uw muis over
de kamers en klik op
het vakje dat verschijnt
om individuele kamers
of units te wijzigen.
Voer het aantal kamers
of units in dat u wilt
verkopen en druk op
Enter of klik buiten de
cel.
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Klik

Herhaal dezelfde stap
met uw muis of druk
op TAB om naar de
volgende cel te gaan.

Bulkwijzigingen kamers (1)

Om bulkwijzigingen voor
uw te verkopen kamers
aan te brengen, klikt u op
de eerste datum die u wilt
wijzigen en sleept u uw
muis naar de laatste
datum die u wilt wijzigen.

Klik en sleep

Vul waarde in
Sla wijzigingen op
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In de pop-up die
verschijnt, vult u in het
witte tekstveld het
aantal kamers of units in
dat u wilt verkopen voor
de geselecteerde periode.
Klik op Opslaan om uw
nieuwe beschikbaarheid
op te slaan.

Bulkwijzigingen kamers (2)

Bulkwijzigingen
U kunt ook
bulkwijzigingen maken
door onder de
datumbalk aan de
rechterzijde van het
scherm te klikken op
Bulkwijzigingen.
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Te verkopen
kamers
Prijzen
Kamerstatus

Restricties

In de pop-up die
verschijnt, selecteert u de
data en weekdagen die u
wilt bewerken.
U kunt Te verkopen
kamers, Prijzen,
Kamerstatus en
Restricties allemaal
tegelijk bewerken, of één
of twee opties kiezen. Klik
na het bewerken van elk
gedeelte op Wijzigingen
opslaan.

Hoofdstuk 3: Kamers openen en
sluiten
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Een kamer openen of sluiten op
één enkele datum

U kunt een kamer of unit
openen of sluiten door
op de rode of groene cel
te klikken.

De cel wordt rood als u
de beschikbaarheid voor
die kamer of unit sluit
voor die dag. Groen
betekent dat de kamer
open en boekbaar is.
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Klik

Rood

Kamer is niet boekbaar
voor gasten
Kamer is boekbaar
voor gasten
Kamer is boekbaar
voor gasten, maar
er zijn restricties
ingesteld.

Een kamer openen of sluiten
op meerdere data

Bulkwijzigingen
U kunt ook
bulkwijzigingen maken
door onder een
kamernaam op
Bulkwijzigingen te
klikken.
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Te verkopen
kamers
Prijzen
Kamerstatus
Restricties

In de pop-up die
verschijnt, selecteert u de
data en weekdagen die u
wilt bewerken.
U kunt Te verkopen
kamers, Prijzen,
Kamerstatus en
Restricties allemaal
tegelijk bewerken, of één
of twee opties kiezen. Klik
na het bewerken van elk
gedeelte op Wijzigingen
opslaan.

Redenen waarom uw accommodatie niet
boekbaar is
Soms kan uw kamer niet boekbaar zijn, zelfs als u deze niet heeft gesloten. Hiervoor is een aantal
mogelijke redenen. De redenen verschijnen op uw kalender in de rij Kamerstatus in het rode label.

Gesloten
U heeft uw kamer bewust gesloten
Geen inventaris
U heeft geen beschikbaarheid ingesteld of tot 0
gereduceerd
Prijs ontbreekt
U heeft geen prijs toegevoegd aan uw prijsprofiel(en)
Prijs gesloten
Uw prijsprofiel(en) voor die datum is/zijn gesloten
Uitverkocht
De kamers die u te koop heeft aangeboden op
Booking.com zijn allemaal geboekt.
Diverse blokkades
U bent niet boekbaar door een combinatie van
bovenstaande redenen.
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Hoofdstuk 4: Prijsprofielen
openen en sluiten
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Een prijsprofiel openen of sluiten

U kunt een prijsprofiel
openen of sluiten door
op de bovenste helft van
een prijs-cel te klikken.
In de pop-up die
verschijnt, kunt u
Openen of Sluiten
kiezen.
Klik op Opslaan om
door te gaan.
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Openen/sluiten

Sla wijzigingen op
Klik

Rood

Prijsprofiel is niet
boekbaar voor gasten

Wit

Prijsprofiel is
boekbaar voor gasten
Prijsprofiel is
boekbaar voor gasten,
maar er zijn restricties
ingesteld.

Meerdere prijsprofielen openen of
sluiten

Om een prijsprofiel in
bulk te openen/sluiten,
klikt u op de eerste
datum die u wilt
wijzigen en sleept u uw
muis naar de laatste
datum die u wilt
wijzigen.

Openen/sluiten

Sla wijzigingen op
Klik en sleep

In de pop-up die
verschijnt, kunt u
Openen of Sluiten
kiezen.
Klik op Opslaan om
door te gaan.
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Rood

Prijsprofiel is niet
boekbaar voor gasten

Wit

Prijsprofiel is
boekbaar voor gasten
Prijsprofiel is
boekbaar voor gasten,
maar er zijn restricties
ingesteld.

Hoofdstuk 5: Uw restricties
bijwerken
Pagina 21

Definities

•
•

•

•

Minimum, maximum of exacte verblijfsduur
U kunt de specifieke verblijfsduur instellen die gasten kunnen boeken.

Minimale/maximale verblijfsduur vanaf aankomst
U kunt het minimale en maximale aantal nachten instellen dat uw gast uw accommodatie of kamer kan boeken
vanaf de aankomstdatum.

Geen aankomst of vertrek op bepaalde data
Heeft u specifieke data waarop u geen gasten kunt in- of uitchecken? Dan kunt u deze sluiten voor aankomst of
vertrek. Zo kunnen gasten geen verblijf boeken dat op die dagen begint of eindigt (maar kunnen ze nog steeds
boeken als ze binnen een breder tijdsbestek vallen).

Minimum en maximum vooruitboeken
Het vroegste en laatste moment dat gasten kunnen boeken.

Let op: Als u restricties toepast op bepaalde data, kamers en/of prijsprofielen, kunnen gasten uw accommodatie alleen boeken als hun
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zoekcriteria voldoen aan uw ingestelde voorwaarden. Als u bijvoorbeeld een minimale verblijfsduur van drie dagen instelt, verschijnt uw
accommodatie niet in de zoekresultaten voor gasten die op zoek zijn naar een korter verblijf. U kunt deze restricties op elk moment wijzigen.

Individuele restricties
bijwerken

Bekijk uw restricties
door naast de
datumkiezer een filter te
kiezen.

Klik op filter

Klik op de datum die u
wilt wijzigen.

Beschikbare opties:
Min. verblijfsduur
Max. verblijfsduur
Min. verblijfsduur vanaf aankomst
Max. verblijfsduur vanaf aankomst
Exacte verblijfsduur
Geen vertrek
Geen aankomst
Min. vooruitboeken
Max. vooruitboeken
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Klik

LET OP: Sommige restricties verschijnen mogelijk niet voor uw accommodatie. Wilt u andere soorten restricties
instellen? Neem dan contact op met Booking.com, zodat wij ze voor u kunnen inschakelen.

Vul de waarde in die u
wilt instellen voor de
specifieke restrictie of

verwijder een bestaande
waarde als u de restrictie
wilt verwijderen.
Druk op Enter of klik
buiten de cel.

Meerdere restricties bijwerken (1)

Om bulkwijzigingen voor
uw restricties aan te
brengen, klikt u op de
eerste datum die u wilt
wijzigen en sleept u uw
muis naar de laatste
datum die u wilt wijzigen.

Klik op filter

Klik op Opslaan om uw
nieuwe restrictie op te
slaan.

Klik en sleep

.
Vul waarde in
Sla wijzigingen op
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In de pop-up die verschijnt,
voert u in het witte
tekstveld de waarde in die
u wilt instellen voor de
specifieke restrictie.

Om een restrictie te
verwijderen, verwijdert u
het getal uit het witte veld
of klikt u op het Verwijdericoon en vervolgens op
Opslaan.

Meerdere restricties bijwerken (2)
Bulkwijzigingen

U kunt ook
bulkwijzigingen maken
door onder de
datumbalk aan de
rechterzijde van het
scherm te klikken op
Bulkwijzigingen.
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Te verkopen
kamers
Prijzen
Kamerstatus
Restricties

In de pop-up die
verschijnt, selecteert u de
data en weekdagen die u
wilt bewerken.
U kunt Te verkopen
kamers, Prijzen,
Kamerstatus en
Restricties allemaal
tegelijk bewerken, of één
of twee opties kiezen. Klik
na het bewerken van elk
gedeelte op Wijzigingen
opslaan.

Tips van Booking.com
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Tips:
Jaar-/maandweergave

•

Om boekbaar te zijn, moet een kamer of unit
beschikbaarheid en een prijsprofiel met een prijs
hebben.

•

Gasten kunnen tot 16 maanden van tevoren
reserveren, dus zorg dat u elke mogelijkheid pakt
om gezien en geboekt te worden.

•

Bekijk uw beschikbaarheid op lange termijn door
uw kalender over te schakelen op Jaarweergave.
Of kies voor Maandweergave om uw prijzen en
beschikbaarheid per maand te beheren

•

Trek verschillende soorten gasten aan door
verschillende prijsprofielen in te stellen (bijv. nietterugbetaalbaar).

•

Download de Pulse-app om uw prijzen en
beschikbaarheid altijd en overal te kunnen
beheren.

•

Bespaar tijd door met een paar klikken uw prijzen
te kopiëren naar volgend jaar of seizoen met de
tool Kopieer prijzen voor een heel jaar

