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Eerste stappen

Uw Prijzen & 
Beschikbaarheid 
toevoegen 

Ga naar uw extranet.

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

https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
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U kunt het aantal te 
verkopen kamers 

voor een specifieke 
datum wijzigen. Klik 
op ‘Enter’ om op te 

slaan.

Beschikbaarheid updaten 
Individuele wijzigingen 

Wijzig
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Voor bulkwijzigingen 
klikt u op ‘Wijzig’ naast 
‘Te verkopen kamers’. Vul de data en 

beschikbare kamers 
in in het pop-upveld 
dat verschijnt. Klik 
vervolgens op 
‘Wijzigingen 
opslaan’.

Beschikbaarheid updaten 
Bulkwijzigingen 

Wijzig
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Selecteer de relevante 
prijs onder het 

kamertype door op 
de naam te klikken. 

Maak vervolgens 
individuele 

wijzigingen en klik op 
‘Enter’ om op te 

slaan.  

Prijzen updaten
Individuele wijzigingen 

Prijs

Wijzig

Hoe kan ik restricties beheren?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
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Voor 
bulkwijzigingen 

klikt u op ‘Wijzig’ 
onder ‘Prijs’

Vul de data en de in 
te stellen prijzen in 
in het pop-upveld 
dat verschijnt. Klik 
vervolgens op 
‘Wijzigingen 
opslaan’. 

Prijzen updaten
Bulkwijzigingen

Hoe kan ik restricties beheren?

Wijzig

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
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U kunt een kamer 
openen of sluiten door 

op een specifieke datum 
te klikken en de kleur 

van de Kamerstatus te 
wijzigen

Een kamer openen / sluiten
Individuele wijzigingen 

Klik
Red

Green

Yellow

kamer gesloten

kamer open

Te weinig prijzen 
en/of te verkopen 
kamers 



Pagina 9

U kunt een prijs openen 
of sluiten door op een 

specifieke datum te 
klikken en de kleur van 

de prijs te wijzigen
 

Een prijs openen / sluiten
Individuele wijzigingen 

Klik

Red

Green

Yellow

kamer gesloten

kamer open

Te weinig prijzen 
en/of te verkopen 
kamers 
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Klik op het tabblad 
‘Prijzen & 

Beschikbaarheid’ 
bovenaan de pagina en 
vervolgens op ‘Kamers 

openen/sluiten’.  

Een kamer of prijs openen / sluiten
Bulkwijzigingen

Prijzen & 
Beschikbaarheid

Vul de data, kamers 
en prijzen in die u 
wilt openen of 
sluiten, en klik op 
‘Update’.



Tips

Vergeet niet om prijzen te laden 
voor data  die u geopend heeft. 
Een kamer is pas boekbaar 
zodra deze beschikbaar/open is 
en er een prijs is ingesteld. Dit 
wordt weergegeven door de 
groene kleur in uw kalender.

Gasten kunnen 16 maanden van 
tevoren boeken, dus zorg ervoor 
dat u gezien en geboekt wordt.
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Dat was het! Uw accommodatie wordt nu 
getoond aan klanten die naar data zoeken 
waarvoor u beschikbaarheid heeft ingesteld.

Heeft u meer vragen over uw prijzen en 
beschikbaarheid? Lees dan de tips in onderstaande 
links:

Hoe kan ik een deal of promotie instellen? Wat is het Genius-programma?

Kan ik restricties toevoegen aan mijn prijzen op 
Booking.com?

Hoe kan ik een nieuwe prijs toevoegen aan mijn pagina?

https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213312325-Hoe-kan-ik-een-deal-of-promotie-instellen-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213312325-Hoe-kan-ik-een-deal-of-promotie-instellen-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212708969-Wat-is-het-Genius-programma-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212708969-Wat-is-het-Genius-programma-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212996169-Kan-ik-restricties-toevoegen-aan-mijn-prijzen-op-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212996169-Kan-ik-restricties-toevoegen-aan-mijn-prijzen-op-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212996169-Kan-ik-restricties-toevoegen-aan-mijn-prijzen-op-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212996169-Kan-ik-restricties-toevoegen-aan-mijn-prijzen-op-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212714589-Hoe-kan-ik-een-nieuwe-prijs-toevoegen-aan-mijn-pagina-
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/212714589-Hoe-kan-ik-een-nieuwe-prijs-toevoegen-aan-mijn-pagina-

