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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

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
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Eerste stappen

Log in op het 

extranet.

Klik op het tabblad 

Kalender & Prijzen

bovenaan de pagina en 

klik op Kalender.
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Kalender & Prijzen



Hoofdstuk 1: Uw prijzen updaten
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Individuele 
prijsaanpassingen

Selecteer Open (voor 

boekingen) rechts van 

de kalender voordat u 

de prijs instelt.

Voer de nieuwe prijs in. 

Klik op Opslaan om de 

wijzigingen te 

bevestigen.
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Om individuele 

prijswijzigingen door te 

voeren, klikt u op de 

kalender om een datum 

te selecteren. 

Om wijzigingen toe te 

passen op meerdere 

data tegelijk, voert u de 

data in de velden in de 

rechterbovenhoek in.

Klik



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.

Bulkupdates van prijzen

U kunt ook in de 

rechterbovenhoek de 

gewenste data invoeren.

Selecteer Open (voor 

boekingen) rechts van de 

kalender voordat u de 

prijs instelt.

Klik op Opslaan om uw 

nieuwe prijs op te slaan. 
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Klik en sleep



Hoofdstuk 2: Uw kalender 
bijwerken 
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Om uw 

beschikbaarheid bij 

te werken in de 

kalender, selecteert u 

data door te klikken 

en slepen.

U kunt de data ook in 

de rechterbovenhoek 

van de pagina 

selecteren.

Uw kalender bijwerken

Om bepaalde data 

te openen of te 

sluiten op de 

maandelijkse 

weergave van uw 

kalender, klikt u op 

Open of Gesloten

rechts van de 

kalender.
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Klik en sleep



Hoofdstuk 3: Uw restricties 
bijwerken 
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Definities
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• Restrictie voor minimale verblijfsduur

U kunt instellen dat gasten niet minder dan een bepaald aantal nachten kunnen boeken.

• Geen aankomst of vertrek op bepaalde data

Zijn er 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 vooruitboeken

Het 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 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.



Uw restricties bijwerken 

Klik en sleep om uw 

voorkeursdata in te 

stellen, of voer ze in de 

rechterbovenhoek in.

Zorg dat deze data Open 

zijn voor boekingen. Kies 

vervolgens onder de prijs 

een van de beschikbare 

restricties en pas deze 

aan.

Klik op Opslaan om uw 

nieuwe restrictie op te 

slaan. 

Beschikbare opties:

Minimale verblijfsduur 

Geen vertrek

Geen aankomst

Minimum vooruitboeken

Stel dit in op ‘1 nacht’ om geen 

minimale verblijfsduur in te 

stellen. Selecteer ‘Geen’ om 

geen minimum vooruitboeken 

in te stellen

Let op: Sommige restrictietypes verschijnen mogelijk niet voor uw accommodatie. 

Als u andere restricties wilt instellen, neem dan contact met ons op om ze voor u in te stellen.
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Klik en sleep

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


Tips van Booking.com
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Tips:

• Om boekbaar te zijn, moet een kamer of 

unit beschikbaarheid en 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.

• Download de Pulse-app om uw prijzen en 

beschikbaarheid altijd en overal te 

kunnen beheren.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

