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Foto’s spelen een cruciale rol wanneer gasten 
online een accommodatie boeken. Omdat zij de 
accommodatie niet in het echt kunnen zien, 
hechten zij bij het maken van hun keuze veel 
belang aan de foto’s die u heeft geüpload.

Studies hebben uitgewezen dat wel 92% van de 
bezoekers eerder een accommodatie boekt mét 
foto's, dan zonder. 

WAAROM FOTO’S?
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Onze experimenten op Booking.com hebben 
aangetoond dat voor een positief effect op de 
conversie u het beste 24 foto’s van uw 
accommodatie en 4 foto’s per kamertype 
(inclusief een foto van de badkamer) kunt laten 
zien.

O p o n z e w e b s i t e k o m e n f o t o ’s i n 
landschapsmodus (horizontaal) het meest tot 
hun recht. De aanbevolen grootte is 2048 x 1536 
pixels (ongeveer 3,1 megapixels).

WAAROM FOTO’S?
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Een professionele fotograaf inhuren kan helpen, 
maar is zeker niet noodzakelijk. 

Door de simpele stappen in deze handleiding te 
volgen, kunt u met de meest eenvoudige camera 
foto’s maken die uw accommodatie zullen 
verkopen.

WAAROM FOTO’S?
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welkeFOTO’S
moet u nemen
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BUITENKANT

De eerste indruk telt! De foto van de buitenkant van uw accommodatie is vaak de eerste foto die potentiële gasten zien omdat hij op de 
pagina met zoekresultaten staat. Een eerlijke en realistische foto schept bij gasten vanaf het begin de juiste verwachting en vergroot de 
kans dat men voor meer informatie op de accommodatiepagina klikt. Een goede foto van de buitenkant maakt het voor gasten die bij u 
geboekt hebben ook makkelijker om uw accommodatie te herkennen als zij aankomen.  7	  



LOBBY/RECEPTIE

Het unieke karakter van uw accommodatie komt het beste naar voren in de meest openbare ruimte - de lobby of receptie. Foto’s 
van de lobby of receptie geven potentiële gasten een idee van hun aankomstervaring. De informatie op de foto’s geeft de gasten 
een beeld van hetgeen ze kunnen verwachten als ze bij uw accommodatie aankomen en welkom worden geheten.
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OPENBARE RUIMTES

Openbare ruimtes, waaronder uw restaurant, eetkamer, tuinterras of gedeelde keuken (de plaatsen waar uw gasten 
zullen dineren en/of ontspannen) zijn heel erg belangrijk om onder de aandacht te brengen. Als u uw design of 
ambiance recent heeft veranderd, dan zijn foto’s helemaal een goede manier om dit te benadrukken.
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MAALTIJDEN

Ons onderzoek heeft aangetoond dat het ontbijt, en vooral wat er geserveerd wordt, belangrijk is voor gasten. 
Heeft u biologisch fruit, bijzondere regionale gerechten of een uitgebreid internationaal ontbijtbuffet? Laat het 
dan zien op uw foto’s! Hetzelfde geldt voor speciale maaltijden, cocktails en borrelhapjes.
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FACILITEITEN

Gasten die onze website bekijken, hopen op foto’s vaak speciale faciliteiten te zien. Heeft u een 
binnenzwembad, fitnessruimte, spa of privéstrand? Maak er dan een foto van! Foto’s zijn de beste 
aanvulling op een tekst en overtuigen gasten om gelijk te boeken! 
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KAMERS
Kamerfoto’s zijn het belangrijkst. Het is 
zelfs zo dat accommodaties zonder 
kamerfoto’s meestal genegeerd worden 
op onze website.

Voor goede kamerfoto’s kunt u het 
beste foto’s maken die zoveel mogelijk 
laten zien en die uit diverse hoeken 
zijn genomen. 

We adviseren deze 4 kamerfoto’s te 
maken: 

•  1 foto vanuit de deuropening 
•  1 foto vanaf het raam
•  1 foto met speciale details of het 

uitzicht
•  1 foto van de badkamer

Foto’s van de badkamer zijn heel erg 
belangrijk voor gasten! Ze willen graag 
weten wat ze bij uw accommodatie 
kunnen verwachten. 
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KAMERS

U verkoopt misschien meer dan één kamertype op onze site, dus laat op uw foto’s goed het verschil 
zien tussen al de verschillende kamertypes.

Zorg ervoor dat er foto’s bij zitten die, indien van toepassing, de hogere kamerprijs rechtvaardigen, 
zoals de kamergrootte, het uitzicht, of een apart zitgedeelte.

VS
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KAMERS
Misschien biedt u verschillende 
kamers aan b innen he tze l fde 
kamertype.  

In dat geval neemt u foto’s van alle 
kamers om een zo volledig mogelijk 
beeld te geven van hetgeen de gasten 
kunnen verwachten als ze een kamer 
in dit kamertype boeken.

Probeer het volgende vast te leggen:

•  Unieke inrichting
•  Verschillende indeling
•  Verschillend uitzicht
•  Verschillende bedsamenstelling

TIP! Onze website toont maximaal 10 
foto’s per kamertype, zorg ervoor dat u 
de meest representatieve kiest.
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UITZICHT

Als uw kamers een balkon of terras met een fantastisch uitzicht hebben, dan kan dat wonderen doen voor uw conversie. Zorg wel dat u 
de juiste verwachting schept en toon geen foto’s als u niet kunt garanderen dat de gasten exact hetzelfde uitzicht zullen hebben. 15	  



FOTOgraferen
tips en trucs
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RESOLUTIE IS BELANGRIJK
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Wat voor een camera u ook gebruikt, of het nu een smartphone is of een professionele spiegelreflexcamera, zorg er altijd voor dat u voor 
de grootste instellingen kiest en de hoogste kwaliteit. Het ideale formaat voor onze website is 2048 x 1536 pixels of 3,1 megapixels, 
zowel op een desktopcomputer als mobiele toestellen worden deze foto’s scherp getoond. 



BELICHTING IS ESSENTIEEL 
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Als we het over belichting hebben, dan bedoelen we 
natuurlijk licht, en niet belichting door middel van een 
flitser. 

Voor interieurfotografie kunt u het beste een dag 
kiezen met veel natuurlijk licht. Open alle gordijnen en 
doe alle kamerlichten aan. Deze natuurlijke ambiance 
oogt het aangenaamst en is het meest prettig om naar 
te kijken.

Probeer zoveel mogelijk de flitser te vermijden. Het 
haalt de diepte uit de foto en maakt de afbeelding 
vlak.



STYLING
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Kijk nog even goed rond voordat u de foto maakt. Is 
het bed opgemaakt? Zijn de nachtkastjes netjes? Even 
de lakens gladstrijken kan al een groot verschil maken. 

Door middel van styling en het optimaal positioneren 
van relevante voorwerpen kunt u uw foto’s 
optimaliseren . Een vaas met bloemen kan 
bijvoorbeeld een kleurrijke toevoeging zijn op een witte 
kamer. 

Zorg wel dat het in balans blijft: de kamer of faciliteit 
moet de focus blijven van de foto, de accessoires en 
rekwisieten moeten niet teveel afleiden



REGEL VAN DERDEN
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Een van de bekendste principes van 
compositie in de fotografie is de ‘regel 
van derden’. 

Het beeld wordt in drie rijen en drie 
kolommen verdeeld zodat u 9 gelijke 
vlakken kr i jgt. Studies hebben 
uitgewezen dat mensen niet naar het 
midden van de foto kijken, maar naar 
de punten waar de lijnen elkaar 
kruisen. 

Zorg dus dat het belangrijkste deel van 
uw foto op een van deze denkbeeldige 
lijnen valt, zo krijgt de afbeelding een 
uitgebalanceerde en natuurlijke 
omlijsting. 



FOTOGRAFEER VANUIT EEN HOEK
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Een kamer of faciliteit fotograferen vanuit een hoek is een andere simpele en efficiënte compositiemethode. Door op deze 
wijze een foto te maken worden er diagonale lijnen gecreëerd waardoor de blik automatisch naar het belangrijkste focuspunt 
wordt getrokken. De foto krijgt extra diepte en perspectief door de diagonale lijnen die elkaar kruisen.



FOTOgraferen
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U kunt aan de slag! Houd de camera met vaste hand op 
de aanbevolen hoogte van 1,6 meter. Voorkom bewegen 
door een statief te gebruiken of door de camera op een 
plat oppervlak te zetten.  

We wensen u veel succes met uw fotografie-avonturen! 
Als u tevreden bent met uw foto’s, vergeet dan niet het 
eindresultaat te uploaden naar uw accommodatiepagina 
op ons Extranet: http://www.booking.com/extranet. 


begin met


