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Wilt u dat meer gasten bij uw hotel 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 hotel onweerstaanbaar wordt 
voor boekers.

.

Welkom.



Goede foto’s van uw accommodatie: dat betekent een prachtig, goed belicht en 

realistisch beeld van uw hotel.

U kunt het best foto's maken van alle kamertypes en faciliteiten – ook met 

specifieke details – om reizigers te boeien en inspireren. Daarom adviseren we 

u om ten minste 24 foto's van uw hotel te laten zien.

Om effectief op verschillende digitale platforms getoond te worden, heeft u 
foto's van constante hoge kwaliteit en resolutie nodig.

De beste foto's:

● Nemen reizigers mee op een visuele reis door uw hotel

● Geven de ambiance en sfeer van uw accommodatie goed weer

● Benadrukken de cultuur en historie van uw hotel

● Tonen het soort ervaring dat de gast kan verwachten

Waarom foto’s?



Zorg dat u foto's heeft van alle kamertypes – Eenpersoons, Tweepersoons, 

Driepersoons, Suite – die beschikbaar zijn in uw hotel. 

Maak minimaal 4 foto's van elk kamertype en per kamer ten minste 1 foto van de 

badkamer en/of het toilet.

Suite

Kamer met twin-bed

Tweepersoonskamer

Wat komt er op de foto?



Als u een aparthotel heeft, zorg dan voor:

● Foto’s van alle appartemententypes – met 1 slaapkamer, 2 slaapkamers, 

Studio, Penthouse – die uw accommodatie beschikbaar heeft.

● Foto’s van de verschillende kamers in ieder appartement en ook van het 

hele appartement (algemene indeling).

● Maak minimaal 24 foto’s van uw accommodatie.

Bij grotere appartementen met meerdere slaapkamers hoeft u niet van iedere 

slaapkamer een foto te maken.

Studio

Appartement met 1 

slaapkamer

Geheel appartement

Wat komt er op de foto?



Om de kamertypes zo goed mogelijk in beeld te krijgen, maakt u foto’s vanuit 

verschillende hoeken:

● Vanuit een hoek van de kamer, met de hele kamer in beeld 

● Vanuit een andere hoek van de kamer

● Unieke elementen in de kamer

Denk bij unieke kamerelementen aan:

● Uitzicht

● Balkon, patio of terras

● Keuken, eet- of zithoek

● Thee- en koffiefaciliteiten

● Interessante en unieke decoratieve details

Maak foto’s van alle bijzondere dingen die maken dat uw hotel anders is dan 
andere.

Uniek element in 

de kamer

Hoekfoto 1

Hoekfoto 2

Kamerfoto’s maken.



Zorg dat uw foto’s uw hotel realistisch weergeven en de beste kenmerken 
ervan uitlichten.

Alle foto’s moeten even helder, scherp en aantrekkelijk zijn, dus zorg vooraf dat 
uw kamers er mooi en schoon uitzien.

Voorbereiding kamerfoto’s:

● Gordijnen open, zodat het uitzicht in beeld is

● Sfeerverlichting en andere lampen aan 

● Opgemaakte bedden

● Stofvrij meubilair

● Schone tapijten en vloeren

● Geen wasgoed in beeld

● Geen draden en kabels in beeld

Maak foto’s van alle kamervoorzieningen, zoals:

● Thee- en koffiefaciliteiten

● Koelkast

● Airconditioning

● Glazen/mokken

● Minibar/snacks

● Kluisje

● Bureau/schrijfwaren

Bathroom

Kamerpresentatie.



Uniek element in

de badkamer

Foto 1

Foto 2

Badkamerfoto’s maken.

Badkamerfoto’s zijn ook belangrijk voor reizigers, want ze geven vaak een goed 
beeld van de algemene properheid van het hotel.

Voorbereiding badkamerfoto’s:

● Sfeerverlichting aan

● Schone spiegels

● Stralende douchebak/badkuip

● Douchegordijnen open

● WC-bril gesloten

● Geen doekjes, toiletpapier of afvalbakjes in beeld

Maak foto’s van alle badkamervoorzieningen, zoals:

● Badjassen

● Slippers

● Haardroger

● Tandenborstels, tandpasta

● Extra toiletartikelen



Maak foto’s van alle gemeenschappelijke faciliteiten waar gasten in uw 
hotel gebruik van kunnen maken, zoals: 

● Lobby/receptie

● Restaurant/café

● Ontbijtmogelijkheden

● Lounge/bar

● Spa & wellnessvoorzieningen of service

● Gym/fitnessruimte

● Zwembad

● Spellenkamer

● Strand

● Gemeenschappelijke keukenfaciliteiten

● Gemeenschappelijke zitkamer

Foto’s van faciliteiten.



Foto’s van extra voorzieningen.
.

Maak ook foto’s van extra voorzieningen of diensten die beschikbaar zijn 
voor gasten, zoals:

● Vergaderruimtes of feestzalen

● Businessruimte of lobby met computer (monitors uitschakelen)

● Gezinsvriendelijke opties zoals speelruimtes of kindermenu’s

● Luchthavenshuttles

● Parkeergarages

● Kranten

● Bagageopslag

● Wasserij/stomerij service

● Roomservice

● Tour/ticketbalie met folders (indien los van receptie)



Bij het boeken van een accommodatie verwachten reizigers dat ze een 
duidelijke en realistische weergave te zien krijgen van uw hotel en de locatie.

Gasten willen bij aankomst precies weten hoe uw accommodatie eruitziet, dus 
zorg voor foto’s van het exterieur met:

● De ingang van het hotel
● De gevel van het gebouw en een stukje van de straat

Vermijd verkeersborden, geparkeerde auto’s en voorbijgangers in uw foto’s.

De locatie.



● Gebruik een digitale camera.

● Kies bij voorkeur voor landschapsformaat (liggend) – dat ziet er 

het beste uit op Booking.com.

● De foto’s moeten een hoge resolutie hebben: ten minste 2048 x 

1080 pixels maar liever 4000 x 3000 pixels (u kunt foto’s van 

maximaal 19MB uploaden).

● Maak minimaal 24 foto’s.

● Kies voor een fotografiehoogte van 100-160cm. Dat zorgt voor 

een consistent beeld en voelt prettig neutraal aan voor de kijker.

● Stel de brandpuntsafstand in op 24–35mm. 

● Fotografeer vanuit de kamerhoeken om perspectief en diepte 

toe te voegen.

● Probeer zo veel mogelijk van de ruimte op uw foto’s in beeld te 

brengen. Houd meubels of andere details die belangrijk kunnen 

zijn voor de gast niet buiten beeld.

● Gebruik een statief om bewogen beelden te voorkomen.

Basisregels.



De maximale bestandsgrootte per foto is 19MB. 

Het beste weergaveresultaat krijgt u als u de volgende foto's vermijdt:

● Korrelige foto's

● Onscherpe foto's, of met tilt-shift lens

● Overbewerkte foto's

● Filters, sterk contrast, te hoge verzadiging of excessieve HDR

● Fotocollages

● Watermerken of illustraties in foto's

● Scheve, gekantelde, uitgerekte of vervormde foto's

Technische vereisten.



✘ Foto's van gasten, modellen of eigenaars

✘ Foto's waarin naakt te zien is

✘ Foto's met logo's, merken, prijzen of contactgegevens

✘ Reflectie van mensen in spiegels of ramen

✘ Foto's met een TV die aan staat

✘ Foto's van technologie die uit de tijd kan raken (telefoons, 

digitale wekkers, etc)

✘ Foto's met tele-, groothoek- of fish-eye lens

✘ Foto’s vanuit kikker- of vogelperspectief

✘ Te donkere (onderbelichte) of lichte (overbelichte) foto's

✘ Zwartwitfoto's

Wat moet u vermijden.



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™

Veel plezier met fotograferen!
Alle foto’s klaar? Bekijk hier hoe u ze aan uw accommodatiepagina kunt toevoegen.

https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115002028185

