
Uw commissiefactuur vergelijken met uw reserveringen

Een stapsgewijze handleiding



In deze gids staat hoe u de commissie die u betaalt kunt vergelijken 
met de reserveringen die u heeft ontvangen.



Het process

Uw maandelijkse commissiefactuur wordt berekend aan de hand van de 

uitcheckdatum van de gast. Als uw gast bijvoorbeeld uitcheckt op 2 februari, dan 

verschijnt deze boeking op de factuur van de volgende maand (maart). 
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Wij verstrekken een Reserveringsoverzicht in het extranet. Hiermee kunt u de 

reserveringen bekijken die in uw maandelijkse commissiefactuur zijn opgenomen.

Uw factuur is gebaseerd op boekingen die u van Booking.com heeft ontvangen. 

Om er zeker van te zijn dat uw factuur klopt, kunt u nodige wijzigingen maken in 

het extranet onder Reserveringen zodra u hiervan op de hoogte bent. 

Uw commissiefactuur wordt de eerste week van elke maand voor u klaargezet.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=nl
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=nl


Veel informatie in één oogopslag:
▸ Boekingsnummer

▸ Naam gast

▸ Aankomst-/vertrekdatum

▸ Kamernachten

▸ Commissiepercentage en bedrag

▸ Status (no-show, geannuleerd, OK)

▸ Totaalprijs

Wat staat er in een 
Reserveringsoverzicht?



Eerste stappen:

Hoe checkt u uw 
Reserveringsoverzicht?

Log in op het extranet.

Ga naar Finance.
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Bekijk overzicht

Klik op 
Reserveringsoverzichten.

Finance

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=nl
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=nl


Om een 
Reserveringsoverzicht 
te downloaden of 
printen, klikt u op de 
betreffende blauwe 
knop.

Uw Reserveringsoverzicht.

Downloaden of 
printen

Boekingsnummer

Om een individuele 
reservering in te 

zien, klikt u op het 
boekingsnummer. 
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Selecteer Facturen in 
de tab Finance om al 

uw facturen te 
bekijken.

Klik op PDF 
downloaden om een 

kopie van uw factuur 
op te slaan.

Uw facturen inzien.

PDF 
downloaden

Facturen

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=nl


De beste manier om boekingen te wijzigen 
voor een juiste factuur.

Geef no-shows door binnen 48 uur.

Dit is zo gebeurd:

1. Klik op Reserveringen in het extranet en klik op het nummer 
van een specifieke reservering.

2. Klik op Als no-show markeren rechts van het scherm. De 
reservering zal worden opgeslagen als annulering.
 
3. U en de gast ontvangen een bevestigingsmail.

Maak wijzigingen voordat de gast uitcheckt.

Dit is zo gebeurd:

1. Klik op Reserveringen in het extranet om boekingen te wijzigen 
(inclusief datumwijzigingen).

2. Klik op het nummer van een specifieke reservering en selecteer een 
optie uit het menu rechts van het scherm onder Wijzig 
reserveringsdata & prijzen.

Geef reserveringswijzigingen door zodra u hiervan op de hoogte bent. Zo weet u zeker dat uw factuur 
klopt en bespaart u tijd op de lange termijn.Pagina 8

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=nl
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=nl


1. Log in op het extranet, klik op Finance en selecteer Reserveringsoverzichten. 
2. Onder de kolom Betwisten selecteert u het vakje bij de reservering(en) die u wilt betwisten. Er verschijnt een blauw knopje.

3. Klik op de blauwe Betwisten-knop en vul het correcte bedrag dat u heeft ontvangen in. Kies de reden van het betwisten en 
voeg opmerkingen toe met extra uitleg. 

4. Bevestig uw actie en een werknemer van onze afdeling Credit Control zal zo snel mogelijk reageren.

Commissie betwisten als u een foutje 
heeft gemaakt.

Als u bent vergeten om binnen 48 uur na het uitchecken een no-show of ongeldige creditcard te markeren, verschijnen 
deze boekingen in uw factuur. Hoewel dit niet gegarandeerd is, kunt u een verzoek indienen om deze reserveringen te 
verwijderen uit uw factuur. Om dit te doen, volgt u deze stappen:

Let op: de functie 'Betwisten' is alleen bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Het wordt over het algemeen nog steeds van u verwacht dat u reserveringen binnen 
48 uur na het uitchecken wijzigt. De uiteindelijke beslissing ligt bij het Credit Control-team. Als een betwisting wordt afgewezen, kunt u geen ander 
betwistingsverzoek indienen voor dezelfde reservering.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=nl


Tips.

• Betaal uw facturen op tijd zodat uw accommodatie open en 

boekbaar blijft op Booking.com.

• Houd boekingen goed in de gaten en kijk goed na of alle 

informatie klopt onder de tab Reserveringen voordat uw 

factuur wordt opgesteld.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=nl


Dat was het. U weet nu hoe u uw 
commissiefactuur kunt vergelijken met 
uw reserveringen.

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

Restricties toevoegen aan uw beschikbaarheid(PDF)

Wat is het Genius-programma?

Uw beschikbaarheid bijwerken (PDF) Hoe geef ik een no-show door?

Hoe markeer ik een creditcard als ongeldig?

Hoe kan ik mijn commissie betwisten?

https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=what_is_genius&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212714929?utm_source=phc_pdf&utm_medium=report_noshow&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212715309?utm_source=phc_pdf&utm_medium=mark_invalid_card&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=nl
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=nl

