
Restricties aan uw beschikbaarheid 
toevoegen
Een stapsgewijze handleiding



Waarom restricties gebruiken?

Met restricties stelt u speciale voorwaarden in voor het 
boeken van uw accommodatie.

Deze voorwaarden verschijnen op uw accommodatiepagina, 
zodat gasten alleen aan de hand van uw restricties kunnen 
boeken. Zo kunt u uw reserveringen makkelijker beheren.
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Begrippenlijst

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

• Minimale, maximale verblijfsduurrestrictie vanaf aankomst
U kunt het minimale en maximale aantal nachten instellen dat gasten uw accommodatie of 
kamer kunnen boeken wanneer ze reserveren op de dag van aankomst.

• Geen aankomst/vertrek mogelijk op specifieke data
Als u geen gasten kunt laten in- of uitchecken op specifieke data, kunt u data voor 
aankomst of vertrek sluiten. Zo kunnen gasten geen verblijf boeken dat op die dagen 
begint of eindigt (maar ze kunnen deze dagen wel binnen een ruimere periode boeken).

• Minimum en maximum vooruitboeken
Het vroegste en laatste moment waarop gasten kunnen boeken.
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Eerste stappen

Ga naar uw extranet.

Klik bovenaan de pagina 
op ‘Prijzen & 
Beschikbaarheid’ en 
vervolgens op 
‘Kalender’.

Pagina 4

Restricties toevoegen 
aan uw 
beschikbaarheid

Prijzen & 
Beschikbaarheid

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=nl
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=nl
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Klik op het pijltje 
naast de prijs waar u 
een restrictie op wilt 

toepassen.

Restricties aan data toevoegen
Individuele wijzigingen: Stap 1

Prijs
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Kies de restrictie die u wilt 
bewerken.

Beschikbare opties:
Min. verblijfsduur 
Max. verblijfsduur

Min. verblijfsduur vanaf aankomst
Max. verblijfsduur vanaf aankomst

Exacte verblijfsduur 
Geen vertrek mogelijk

Geen aankomst mogelijk
Min. vooruitboeken
Max. vooruitboeken

U kunt voor elke 
datum individuele 
wijzigingen maken 
in de witte velden 
onder de data.

Voer het aantal 
dagen in waarop u 
de restrictie wilt 
toepassen en druk 
op ‘Enter’ om op te 
slaan.

Restricties aan data toevoegen
Individuele wijzigingen: Stap 2

Restrictie

Voer getal in

Note: de opties voor restricties kunnen per account verschillen
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Voeg restricties 
voor een langere 
periode toe door 

‘Wijzigen’ te 
klikken onder de 

restrictie die u wilt 
toevoegen.

In de pop-up die 
verschijnt kunt u de 
data, weekdagen en 
het aantal dagen 
kiezen waarop u de 
restricties wilt 
toepassen

Klik daarna op 
‘Wijzigingen 
opslaan’.

Restricties aan data toevoegen
Bulkwijzigingen

Wijzigen



Klaar. U heeft nu de gewenste restricties aan 
uw accommodatie toegevoegd.

Heeft u meer vragen over het gebruik van het extranet? 
Klik op onderstaande links voor tips en handleidingen op 
onze Hulppagina.

Hoe kan ik een deal of promotie instellen?

Wat is het Genius-programma?Het bijwerken van uw beschikbaarheid (PDF)

Hoe voeg ik een nieuw prijsprofiel toe?

https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

