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Wilt u dat meer gasten bij uw accommodatie boeken? 
Dan moet u eerst hun aandacht trekken, en van uw 
accommodatiepagina een echte blikvanger maken.

Foto's spelen daarbij een cruciale rol. In deze gids laten 
we zien hoe u geweldige foto's maakt, waarmee uw 
accommodatie er heel positief uitspringt bij gezinnen.

Welkom.



● Gebruik een digitale camera (de nieuwste 
smartphones hebben ook een goede camera).

● Kies altijd voor landschapsformaat 
(horizontaal) voor het beste resultaat op 
Booking.com.

● Maak foto's met een hoge resolutie (ten 
minste 2048 x 1080 pixels).

● Houd uw toestel op een hoogte van 
100-160cm.

● Staan er gasten op de foto? Zorg ervoor dat 
hun gezicht er niet op staat.

Welcome.

Foto-tips.



Bijsnijden

Bijsnijden

● Zorg dat het onderwerp (persoon, object) in het midden van de 
foto staat.

● Op Booking.com kunnen foto's gedeeltelijk worden getoond, en 
ook dat is een reden om het onderwerp in het midden van de 
foto te plaatsen.

● Kom niet te dicht bij het onderwerp. Door iets meer afstand te 
nemen, weet u zeker dat het in het midden van de foto past.

● De foto die u ziet in de fotogalerij in het extranet is al 
bijgesneden.

Compositie.
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Goed voorbeeld Slecht voorbeeld



Heeft u een van onderstaande faciliteiten? Maak er dan 

zo veel mogelijk foto's van:

● Kinderclub

● Speeltuin

● Waterglijbaan / waterpark

● Kinderzwembad

● Hoge eetstoelen

● Kinderbedjes

● Keuken / kitchenette

● Gemeenschappelijke ruimtes volwassenen

● Excursies (bijv. flyers bij de receptie)

● Sportfaciliteiten

● Veiligheidsvoorzieningen zoals hekken bij 

zwembad / trappen

● Andere faciliteiten voor gezinnen

Wat komt er op de foto.



Hotels, Resorts

KinderclubKinderclub Speeltuin

Kindermenu Waterpark / Waterglijbanen Thematische kinderkamers

Kinderbedje Hoge eetstoel Gezinskamer



Appartementen, accommodatie bij particulieren, vakantiehuizen, bed & breakfasts

Speeltuin Kinderbedje Aangrenzende kamer met kinderbedje

Gemeenschappelijke buitenruimte / speeltuin Hoge eetstoel Gemeenschappelijke ruimte volwassenen

Kinderbedje Keuken en eetruimte Kinderkamer, verschillende leeftijden



Extra faciliteiten /diensten en foto’s met personen

Sportfaciliteiten Verschoonfaciliteiten baby’s
Veiligheidshek bij zwembad

Traphek Luchthavenshuttle / taxi

Excursies

Mensen (geen gezicht in beeld)

Mensen (geen gezicht in beeld) Mensen (geen gezicht in beeld)



Veel plezier met 
fotograferen!

Alle verwijzingen naar "Booking.com", inclusief het gebruik van "wij", "we", "ons" en "onze", verwijzen naar Booking.com B.V., het bedrijf achter Booking.com™


