
Hoe kunt u uw reserveringen afstemmen?
Een stapsgewijze handleiding



Wat is afstemming?
Bij afstemming vergelijkt u uw factuur met uw

‘Reserveringsoverzicht’ om te controleren of de informatie overeenkomt.



Hoe werkt het?

Uw maandelijkse commissiefactuur wordt berekend aan de hand van de 

uitcheckdatum van de gast. Als uw gast bijvoorbeeld incheckt op 29 januari, maar 

uitcheckt op 2 februari, dan verschijnt zijn boeking op de factuur van maart. 

Pagina 3

Wij voorzien u van een ‘Reserveringsoverzicht’ in het Connect-extranet. Zo ziet u in één 

oogopslag alle reserveringen op uw factuur.

Uw commissiefactuur wordt samengesteld aan de hand van informatie in uw extranet. 

Zorg ervoor dat u wijzigingen van boekingen zo snel mogelijk doorvoert zodat uw factuur 

klopt. Dit beïnvloedt de hoogte van de commissie die gefactureerd wordt.

Uw commissiefactuur wordt de eerste week van de maand voor u klaargezet. U kunt het 

dan vergelijken met uw Reserveringsoverzicht.



Veel handige informatie in één oogopslag
▸ Naam

▸ Aantal gasten

▸ Datum waarop geboekt is

▸ Aankomst-/Vertrekdata

▸ Kamernaam

▸ Status (bijv. no-show, geannuleerd)

▸ Totaalprijs

▸ Totale commissie

▸ Reserveringsnummer

Wat staat er in het 
Reserveringsoverzicht?



Hoe zorgt u ervoor dat uw 
Reserveringsoverzicht klopt?

Markeer ‘no-shows’ binnen 48 uur.

Dit is heel eenvoudig:

1. Klik op het tabblad ‘Reserveringen’ in het extranet en selecteer 
het nummer van een specifieke reservering. 

2. Klik ‘Als no-show markeren’ aan de rechterkant van het scherm. 
Dit wordt opgeslagen als een annulering.
 
3. U en de gast ontvangen allebei een e-mail ter bevestiging.

Wijzigingen doorvoeren voordat de gast uitcheckt.

Dit is heel eenvoudig:

1. Klik op het tabblad ‘Reserveringen’ in het extranet om boekingen te 
wijzigen, ook wijzigingen van in- en uitcheckdata geeft u hier door.

2. Klik op het nummer van een specifieke reservering en selecteer een 
optie uit het menu aan de rechterkant van het scherm onder 
‘Reserveringsdata wijzigen’. Wijzigingen moeten worden doorgevoerd 
vóór de uitcheckdatum. 
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Eerste stappen:

Zo ontvangt u uw 
Reserveringsoverzicht.

Log in op Connect extranet.

Klik op het tabblad ‘Finance’.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=reconpdf
https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=reconpdf
https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=reconpdf
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In het tabblad 
‘Finance’ kiest u 

‘Facturen’.

Hier vindt u al uw 
facturen.

Klik op ‘PDF 
downloaden’ voor 

een PDF van uw 
factuur.

Zo vindt u uw facturen.

Facturen

Om de reserveringen te 
zien die bij de factuur 
horen (het zogenaamde 
Reserveringsoverzicht), 
klikt u op de link ‘Bekijk 
reserveringen’ onder 
‘Factuurbedrag’.

Download 
PDF

Bekijk 
reserveringen



Pagina 8

Om dit 
Reserveringsoverzicht 

te printen of in Excel 
te downloaden, klikt u 

op een van de 
knoppen bovenaan de 

pagina. 

Om de 
afzonderlijke 
reserveringen 
te bekijken 
klikt u op het 
referentienum-
mer.

Uw Reserveringsoverzicht.

Downloaden of Printen

Referentie



Tips.

• Betaal facturen op tijd om te garanderen dat uw 

accommodatie open en boekbaar blijft op Booking.com.

• Facturen kunnen niet worden gewijzigd, het is dus belangrijk 

om de reserveringsinformatie in de gaten te houden en te 

bevestigen dat alles klopt.
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Dat was het. U weet nu waar u uw 
Reserveringsoverzicht kunt vinden.

Heeft u vragen over het gebruik van Booking.com Connect? Klik op de 
links hieronder voor tips en handleidingen op onze Hulppagina.

Een stapsgewijze visuele gids over het toevoegen 
van restricties aan beschikbaarheid (PDF)

Wat is het Genius-programma?Een stapsgewijze visuele gids voor het 
bijwerken van uw beschikbaarheid (PDF)

Hoe rapporteer ik een no-show?

https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115000826045-Een-stapsgewijze-visuele-gids-over-het-toevoegen-van-restricties-aan-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115000826045-Een-stapsgewijze-visuele-gids-over-het-toevoegen-van-restricties-aan-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115000826045-Een-stapsgewijze-visuele-gids-over-het-toevoegen-van-restricties-aan-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/115000826045-Een-stapsgewijze-visuele-gids-over-het-toevoegen-van-restricties-aan-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
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/213577765-Een-stapsgewijze-visuele-gids-voor-het-bijwerken-van-uw-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213577765-Een-stapsgewijze-visuele-gids-voor-het-bijwerken-van-uw-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213577765-Een-stapsgewijze-visuele-gids-voor-het-bijwerken-van-uw-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/nl/articles/213577765-Een-stapsgewijze-visuele-gids-voor-het-bijwerken-van-uw-beschikbaarheid?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212714929-What-should-I-do-if-the-guest-doesn-t-show-up-/?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212714929-What-should-I-do-if-the-guest-doesn-t-show-up-/?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation

