
Hoe u restricties kunt toevoegen aan 
uw beschikbaarheid
Een stapsgewijze handleiding



Waarom restricties gebruiken?

Restricties zijn een manier om speciale 
voorwaarden aan uw boekingen te verbinden.  

Deze worden dan overgenomen op de pagina 
van uw accommodatie, zodat gasten alleen 
kunnen boeken binnen de door u vastgelegde 
restricties. Dat helpt u bij het eenvoudiger 
beheren van uw boekingen.
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Definities.

• Minimumverblijf

U kunt instellen wat de minimale verblijfsduur is die een gast kan boeken.

• Minimum vooruitboeken

U kunt ook bepalen hoe ver vooruit reizigers kunnen boeken.
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Eerste stappen:

Restricties toevoegen 
aan uw beschikbaarheid.

Log in op uw extranet.

Klik op het tabblad 
‘Prijzen & Beschikbaarheid’.
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Prijzen & 
Beschikbaarheid

https://admin.booking.com/?aid=1186016&utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=rpdf


 Klik op de pagina die lijkt op die van u.

Welk tabblad ‘Prijzen & Beschikbaarheid’ heeft u?

Optie 1: Optie 2:
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In het tabblad ‘Prijzen 
& Beschikbaarheid’ 

selecteert u de kamer 
waaraan u restricties 

toe wilt voegen.

Tik op de datum 
waaraan u restricties 

toe wilt voegen.

Restricties toevoegen aan data.
Stap 1

Voor een langere 
periode kiest u de 
bijbehorende knop. 

Kies de gewenste 
restrictie.

Restrictie-
mogelijkheden

Langere periodesDatum

Kamer
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Of u nu één 
datum kiest of 

meerdere data, 
hetzelfde proces 
om restricties te 

wijzigen, is van 
toepassing.

Pas uw 
restrictie aan.

Restricties toevoegen aan data.

Restriction

Stap 2

Restriction

Update 
restricties
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In het tabblad 
‘Prijzen & 

Beschikbaarheid’ 
kiest u de kamer 

waaraan u 
restricties toe wilt 

voegen.

Klik op de datum 
waaraan u 

restricties toe wilt 
voegen.

U kunt hier ook 
een langere 
periode toevoegen.

Alternatieve kalenderweergave.
Individuele wijzigingen

Kamer

Datum

Pas de restricties 
naar wens aan.

Restricties

Periode



Dat was het. U heeft nu de gewenste 
restricties toegevoegd aan uw 
accommodatie.

Heeft u meer vragen over het gebruik van uw extranet? Klik 
op de weblinks hieronder voor tips en handleidingen in ons 
Partner Help Centre.

Het bijwerken van uw beschikbaarheid (PDF-gids) 

Het toevoegen van foto’s van kamers en units

Wat is het Genius-programma?

Wat is een ‘Super Deal’?

https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/212693729-Een-stapsgewijze-visuele-gids-voor-het-bijwerken-van-uw-beschikbaarheid
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https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/212693729-Een-stapsgewijze-visuele-gids-voor-het-bijwerken-van-uw-beschikbaarheid
https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/207125519-Hoe-kan-ik-foto-s-van-een-specifieke-kamer-of-unit-toevoegen-
https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/207125519-Hoe-kan-ik-foto-s-van-een-specifieke-kamer-of-unit-toevoegen-
https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/207223309-Wat-is-het-Genius-programma-
https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/207223309-Wat-is-het-Genius-programma-
https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/209055125-Wat-is-een-Super-Deal-
https://partnersupport.booking.com/hc/nl/articles/209055125-Wat-is-een-Super-Deal-

