Schrijf een
aantrekkelijke header
Expedia
Groupeen paar
die eventueel
regels in beslag neemt
fotorichtlijnen
Dit is een voorbeeld van een zeer lange
tussenkop die meerdere regels lang is

Upload foto's met de
meeste waarde voor
reizigers
Foto's zijn de belangrijkste hulpmiddelen om uw
accommodatie bij reizigers te laten opvallen. De juiste foto's
kunnen een groot verschil maken in het overhalen van gasten.
Om het meeste uit uw Expedia Group™-vermeldingen te
halen, hebben we enkele best practices opgesteld voor
foto's en de kwaliteit ervan. Deze zijn gebaseerd op zoek- en
boekingsgegevens van de Expedia Group-sites.

Toon reizigers wat ze willen zien

Laat uw foto's het werk doen

Expedia Group-reizigers bekijken
gemiddeld 35 foto’s op hun
telefoon.1 Volg onze fotorichtlijnen
om genoeg soorten foto’s te
uploaden die reizigers willen zien.

Bijna 94% van de vakantiereizigers
wisselt tussen toestellen.2 Volg
onze fotorichtlijnen om ervoor te
zorgen dat uw foto's duidelijk en
onvervormd op alle toestellen
worden weergegeven.

1. HomeAway, 2017. 2. Google Think, 2016. 3. Nielsen Norman Group, 2008.

Inhoud van deze gids:
ĥĥ Richtlijnen over aantal
ĥĥ Richtlijnen over kwaliteit
ĥĥ Richtlijnen over hoofdafbeelding
Leer meer over het type, het aantal
en de kwaliteit van de foto's die
we aanraden om de aandacht
van reizigers te trekken en ze te
overtuigen om te boeken. Gebruik
deze informatie telkens wanneer u
een fotoshoot plant, foto’s uploadt
of de inhoud van uw vermelding
controleert.

Trek snel de aandacht van
reizigers
Websitegebruikers lezen minder
dan 28% van de inhoud op een
pagina.3 Gebruik onze richtlijnen
om een hoofdafbeelding te kiezen
die uw verhaal vertelt en reizigers
laat doorklikken en boeken.

Richtlijnen
over aantal
Maak een impactvolle
galerie met de volgende
foto’s:
ĥĥ 4 foto’s per kamertype,
waarvan 1 van de badkamer
is (voeg 1 foto van het uitzicht
en 1 foto van de keuken toe,
indien van toepassing)
Toon uw upgrade-opties met
verschillende foto’s voor
standaard- en deluxekamers.
Accommodaties die unieke
foto’s, zoals uitzichten vanuit
de kamer of voorzieningen,
voor elk kamertype gebruiken,
hebben gemiddeld een hogere
conversie van tot 11%.4 En
vergeet de badkamer niet! 60%
van de reizigers vindt foto's van
de badkamer erg belangrijk.5
ĥĥ 1 foto van de buitenkant
Toon uw gebouw en zijn ligging
en geef reizigers een goed
beeld van de accommodatie.
ĥĥ 1 foto van de ingang/lobby
Verzeker gasten van een warm
welkom met een foto van uw
ingang, lobby of receptie.
ĥĥ 1 foto per belangrijkste
voorziening
Foto’s van een zwembad, een
restaurant,
fitnessfaciliteiten, een spa,
activiteiten en voorzieningen
die onze reizigers belangrijk
vinden kunnen helpen om uw
advertentie te laten opvallen en
reizigers stimuleren om zichzelf
daar voor te stellen.

Toon reizigers wat ze willen zien
4. Onderzoek van Expedia Group, 2015. 5. Onderzoek van Hotels.com, 2015

Richtlijnen over kwaliteit
Oriëntatie

Het juiste fotoformaat
bepalen

Horizontale foto’s worden het best
weergegeven op de Expedia Groupsites, dus gebruik foto’s die breder
zijn van links naar rechts dan van
boven naar beneden. Verticale foto’s
(in portretstijl) worden aanvaard,
maar niet aangeraden, omdat ze
niet van de volledige beschikbare
ruimte gebruikmaken.

Fotogrootte en resolutie

Resolutie

Zo vindt u de juiste grootte en
afmetingen van uw afbeelding:

De resolutie verwijst naar de
grootte van de afbeelding en
wordt weergegeven in het aantal
pixels dat de afbeelding bevat,
lengte op breedte. We raden
u aan om foto's te kiezen met
ten minste 2880 pixels aan de
langste zijde.

Zelfs de mooiste accommodaties kunnen er niet uitnodigend uitzien als de
foto’s wazig, klein of onscherp zijn. Foto’s met 2880 pixels of meer aan de
langste zijde laten ons toe om zowel op desktop als mobiel hoge kwaliteit
te bieden. Foto’s van minder dan 1000 pixels aan de langste zijde worden
mogelijk geweigerd.





PC: Klik met de rechtermuisknop
op de afbeelding en selecteer
‘Eigenschappen’.
Mac: Druk op de Optiontoets en klik tegelijkertijd
op de afbeelding, selecteer
dan ‘Toon info’.
Gebruik uw smartphone
Stel de camera-instellingen
van uw telefoon in op High
Resolution, High Definition of
High Dynamic Range (HDR).

Authenticiteit
Uit ons onderzoek blijkt dat reizigers ‘vervormde’ afbeeldingen door gebruik
te maken van tele- of fisheyelenzen niet vertrouwen. Het groter doen lijken
van een kamer of zwembad leidt enkel tot teleurstelling bij de reiziger.6
Selecteer foto’s die genomen zijn op ooghoogte, met rechte lijnen en die de
reizigers een echt idee van uw accommodatie geven.

Lees onze 'Tips voor het maken
van foto's met een smartphone'
voor meer informatie.

Te vermijden
Vermijd de volgende foto's:
__ Foto's met mensen
en huisdieren
__ Foto’s van rommel
__ Foto’s met tekens en tekst
van de prijs of merknamen
die niet gelijk zijn aan de
naam van de accommodatie
__ Identieke of bijna identieke
afbeeldingen, zoals
hetzelfde uitzicht vanuit
een andere hoek
__ Slechtverlichte foto's
__ Foto's in zwart-wit
of met filters

6. Onderzoek van Expedia Group, 2017.

Selecteer uw
beste hoofdafbeelding
Kies de meest impactvolle
afbeelding
U selecteert uw eigen
hoofdafbeelding. Dit is de foto die op
de meeste zoekpagina’s verschijnt
en wordt weergegeven als de eerste
afbeelding op uw vermeldingspagina.
De afbeelding toont wat uniek en
aantrekkelijk is aan uw accommodatie
en stelt verwachtingen bij de gasten.
Als uw accommodatie bijvoorbeeld
ideaal is voor zonnige, relaxte
vakanties, selecteer dan een
heldere foto van buiten, in plaats
van een donkere foto van binnen.
Ideale hoofdafbeeldingen
`` Unieke foto van de buitenkant
`` Apart of stijlvol interieur
`` Een zwembad, als het een troef is
van uw accommodatie
`` Het uitzicht vanuit de kamer, als
uw accommodatie dicht bij een
bekende bezienswaardigheid ligt
Ongewenste hoofdafbeeldingen
__ Badkamers
__ Spa/fitnessfaciliteiten
__ Eetgelegenheden
__ Zakelijke faciliteiten
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Gebruik een duidelijke
fotografische benadering om
de beste elementen van iedere
ruimte te benadrukken

Inhoud van deze gids:

Websitegebruikers lezen minder dan 28% van de inhoud op
een pagina,1 dus het is belangrijk dat uw foto's goed weergeven
wat gasten van uw accommodatie kunnen verwachten. Door
de unieke aspecten en details van uw accommodatie te
benadrukken, kunnen reizigers hun verblijf beter visualiseren
en zullen ze sneller een boeking plaatsen.

Kom te weten hoe u de delen van
uw accommodatie waar reizigers
graag meer over willen weten, door
het kiezen van de juiste hoeken en
belichting het beste in beeld kunt
brengen. Deel deze informatie met
uw professionele fotograaf of doe
uw voordeel ermee om uw eigen
foto's in uw galerij te verbeteren.

Kies foto's die relevant zijn

Laat reizigers de omgeving zien

Benadruk de unieke aspecten van
uw accommodatie

Accommodaties die voor ieder
accommodatietype unieke foto's
gebruiken, profiteren van een
conversiepercentage dat 11%
hoger ligt.2 Lees hier hoe u iedere
ruimte door middel van styling,
focuspunten en suggesties voor
perspectief kunt onderscheiden.

Bij het boeken van een hotel
verkiezen reizigers de locatie
boven voorzieningen, tarieven en
beoordelingen.3 Laat reizigers zien
hoe de omgeving eruit ziet door
mooie foto's van de buurt te tonen.

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Onderzoek van Expedia Group, 2015.
3. De Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

ĥĥ Tips voor kamers
ĥĥ Tips voor buitenzijde en de
omgeving
ĥĥ Tips voor algemene ruimten en
voorzieningen

Als reizigers op zoek zijn naar
specifieke voorzieningen, willen
ze die ook graag in beeld zien.
Volg onze richtlijnen voor het in
beeld brengen van uw zwembad,
fitnessruimte en restaurants om
zo de unieke kenmerken van uw
accommodatie te benadrukken.

Kamers
Expedia Group raadt aan voor ieder accommodatietype drie verschillende foto's
te plaatsen en dan nog een foto van de badkamer, dus in totaal vier foto's per
accommodatietype. Zorg er wel voor dat u altijd meer foto's maakt, zodat u de
mooiste eruit kunt kiezen.

Benadruk de
essentie van uw
accommodatie
Gebruik natuurlijk licht
Natuurlijk licht is mooier dan
kunstmatig licht. Maak foto's bij
daglicht en open de gordijnen om
zoveel mogelijk licht binnen te laten.
Vitrage kunt u dichtlaten; zo heeft u
geen hinder van weerspiegeling terwijl
er toch veel daglicht binnenkomt.
Communiceer met de
schoonmaakploeg
Neem de foto's nadat de kamer is
schoongemaakt, maar nog voordat er
wordt ingecheckt om ervoor te zorgen
dat u een nette kamer fotografeert.
Sommige fotografen vragen of er
iemand van de schoonmaakploeg
aanwezig kan zijn wanneer de foto's
worden gemaakt.
Let op de details
Zorg dat de televisie uit staat. Strijk
de lakens en dekbedden glad. Trek
wat tijd uit om de meubels netjes te
zetten en de gordijnen recht te hangen
voordat de foto's worden gemaakt.
Geef niet toe aan de verleiding om
zaken als bloemblaadjes of kleine
cadeautjes te fotograferen die niet
daadwerkelijk aanwezig zullen zijn
wanneer gasten arriveren.
Breng de noemenswaardige
aspecten van de kamer in beeld
Als verschillende kamertypes
verschillende kenmerken hebben,
zoals uitzichten, zitvoorzieningen of
een grotere badkamer, maak hier dan
afzonderlijke foto's van. Dergelijke
foto's kunnen reizigers inspireren om
een ander kamertype te kiezen.

Er is niet veel voor nodig
om kamers met elkaar te
verwarren, dus voordat ik begin
een kamer te fotograferen,
schrijf ik het kamertype op een
briefje en maak daar een foto
van. Dan weet ik dat alle foto's
na dat briefje bijvoorbeeld de
'deluxe kamer' zijn totdat ik
een foto zie van het briefje met
daarop 'executive kamer'.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA
PRODUCER

Neem foto's uit alle vier hoeken
Gebruik diagonale lijnen om diepte te creëren en de aandacht van kijkers
op een bepaald punt te richten. Door foto's vanuit verschillende hoeken
te nemen, heeft u meer mogelijkheden om de beste hoek te selecteren.
Probeer voorwerpen als ventilators en prullenbakken buiten beeld te
houden.

Tips voor foto's van de
badkamer
Weerspiegeling
Zorg ervoor dat u niet zichtbaar
bent in de weerspiegeling van de
douchedeur, ramen of spiegels.
Probeer de douchedeur op
verschillende standen te openen.
Licht

Neem enkele foto's vanuit frontaal perspectief
Gebruik de rasterlijnen van uw zoeker om te zorgen dat de verticale lijnen
recht zijn. Het architectonische kader van uw kamer vormt de basis van uw
foto, dus plaats uw camera zodanig dat deze perfect is uitgelijnd met een
van de muren. Plaats de gewenste aandachtspunten (kussens, ramen) op
de plek waar de rasterlijnen elkaar kruisen.

Stel de camera in op korte of juist
lange sluitertijd om problemen
met slecht omgevingslicht te
ondervangen. Als u foto's maakt
in een badkamer met felle
kleuren, zoals wit, zorg dan
voor een korte sluitertijd om de
weerspiegeling te verminderen.
Kleine ruimtes
Fotografeer kleine vertrekken
van bovenaf om een ruimtelijk
gevoel te creëren. Verwijder
eventueel de deur van de
badkamer voor beter zicht.
Opgeruimd staat netjes

Maak een testfoto van het bed vanuit een lagere hoek
Dit geeft een extra dimensie aan foto's van een kamer en voorziet uw
compositie van een zekere diversiteit. Als u gebruikmaakt van een statief,
stel deze dan in onder schouderhoogte.

Reinig de spiegels en alle
oppervlakken goed en vergeet
niet de deksel van het toilet dicht
te doen. Hang een nieuwe en
opgevouwen toiletrol op zodat
gasten weten dat de badkamer is
schoongemaakt.
De kleine details

Zorg dat u evenveel vloer als plafond vastlegt
Dit zorgt ervoor dat foto's van kamers in balans zijn. Probeer ook een deel
van de vloer in beeld te brengen. Kamers waarvan de vloer niet in beeld is,
kunnen een zwevend effect teweeg brengen. Het is niet altijd nodig om de
hele kamer op de foto te krijgen. Soms kan een gedeelte van de kamer al
boekdelen spreken.
4. Onderzoek van Hotels.com, 2015

Als er handdoeken aan het
rek hangen, zorg er dan voor
dat deze van dezelfde lengte
en hetzelfde materiaal zijn.
Hetzelfde geldt voor opgerolde
handdoeken. Opgerolde
handdoeken moeten allemaal
in dezelfde richting liggen met
de vouw in de richting van de
camera.

60% van de reizigers
geeft aan foto's
van de badkamer
erg belangrijk
te vinden.4

Buitenzijde en omgeving
Reizigers vinden het vaak fijn te zien in wat voor omgeving een gebouw staat, vooral als het
gaat om stadsaccommodaties. Het gebruik van licht en beweging helpt reizigers zich een
voorstellingen te maken van de activiteiten buiten de deur van uw accommodatie.

Probeer uw
accommodatie
in de context van
een omgeving
te plaatsen
Ga voor goud
Probeer foto's te maken tijdens
de zogenaamde gouden uren
voor het fotograferen, namelijk
net na zonsopkomst of net voor
zonsondergang. Foto's die overdag
worden genomen geven misschien een
goed beeld van het mooie weer en het
veelzijdige landschap, maar dankzij de
rozige gloed van indirect licht zorgen
foto's die 's avonds worden gemaakt
voor een gastvrije sfeer.
Maak foto's van de
buitenvoorzieningen
Als uw accommodatie fietsen heeft
waar gasten gebruik van mogen
maken, vergeet dan niet om daar
een foto van te nemen. Maar als het
café een deur verderop niet bij uw
accommodatie hoort, neem hier dan
ook geen foto van. Probeer gasten
een goede indruk te geven van wat
ze kunnen verwachten wanneer zij
bij uw accommodatie aankomen of
's ochtends voor het ontbijt naar buiten
gaan.
Houd het dicht bij huis
Maak geen foto's van
bezienswaardigheden of mooie
uitzichten die niet vanuit de
accommodatie te zien zijn. Dit leidt
alleen maar tot teleurstelling.
Deel uw locatie
Als uw accommodatie buiten de stad
ligt, zorg dan van een mooie foto
van de omliggende natuur. Op een
stadsplein kunt u proberen uw camera
iets omhoog te richten zodat ook de
omliggende bouwwerken zichtbaar zijn.

Algemene ruimten en voorzieningen
Als reizigers op uw accommodatie klikken nadat zij hebben gezocht op voorzieningen als een
zwembad of fitnessruimte, kan het tonen van foto's van deze voorzieningen helpen hen te
overtuigen uw accommodatie te boeken.

Laat reizigers
zien wat
uw unieke
kenmerken zijn
Lobby's
Reizigers worden vaak
aangetrokken door ruime, goed
verlichte lobby's met ruimte om te
zitten en relaxen of een plekje waar
ze uitstapjes kunnen plannen of
even op social media kunnen kijken.
Belangrijkste voorzieningen
Afbeeldingen van een zwembad,
businesscentrum, spa, het ontbijt
of café ter plaatse helpen om uw
accommodatie te onderscheiden.
Dineren
Benadruk wat er op het gebied
van maaltijden allemaal mogelijk
is bij uw accommodatie, zoals
gezamenlijk eten, toegang
tot picknickplaatsen of de
verkrijgbaarheid van regionale
gerechten. Als u gasten ontbijt biedt,
toon dan ook foto's van de buffetten
of een paar à la carte opties.

Bij wijze van leeg canvas
gaven wij er de voorkeur
aan onze fotografen foto's
te laten maken van een
leeg restaurant. Zo kunnen
gasten zelf een invulling aan
een ruimte geven wanneer
zij voor groepen boeken
en worden zij daarbij niet
gehinderd door het beeld dat
op de foto is gecreëerd.

Gemeenschappelijke ruimten
en inrichting
Laat het karakter van uw
accommodatie voor zich spreken
aan de hand van foto's van
opvallende kunstwerken of
sportmemorabilia. Trappen die van
bovenaf worden gefotografeerd,
zorgen voor een dramatisch effect.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Maak met uw smartphone
de mooiste foto's

Inhoud van deze gids:
ĥĥ Helderheid en instellingen voor
belichting
ĥĥ Hulp voor
smartphonecomposities

Dankzij de recente ontwikkelingen in de
smartphonetechnologie, liggen de mogelijkheden van
hogeresolutiefoto's vaak letterlijk binnen handbereik. Met een
smartphonecamera is het mogelijk inspirerende foto's van
uw accommodatie te maken zonder dat u een professionele
fotograaf hoeft in te huren. Hoe meer u weet over de
mogelijkheden van de camera van uw smartphone, hoe
gemakkelijker het wordt foto's te maken die reizigers overtuigen
uw accommodatie te boeken.

Maak zonder bijkomende kosten
professionele foto's

De meeste smartphonecamera's
bieden de mogelijkheid
hogeresolutiefoto's te maken.
Controleer online welke functies
de camera van uw smartphone
biedt en volg onze tips op.

Gebruik de juiste camerainstellingen van uw smartphone
om hoogwaardige foto's te maken
en lees tips voor het nemen van
sprekende foto's en het oplossen
van problemen met betrekking tot de
compositie. Dankzij onze tips maakt
u moeiteloos professionele foto's
met een apparaat dat u altijd bij de
hand heeft.

Zet uw telefoon aan het werk

Omzeil de gebruikelijke valkuilen

Maak met behulp van de
bewerkingsopties en standaard
ontwerpfuncties van uw
smartphone van uw opnames in
een handomdraai afbeeldingen
van professionele kwaliteit.

Laat u niet ontmoedigen door
problemen met de belichting
of moeilijke hoeken. Probeer
vooruit te plannen om problemen
met instellingen en externe
omstandigheden voor te zijn.

Pas uw instellingen aan
Benut de instellingen van uw smartphone om professionele
foto's te maken. Met de juiste instellingen en een paar goede
tips kunt u met uw mobiele telefoon geweldige foto's maken.
Gebruik de HDR-modus
Stel de camera-instellingen van uw telefoon in op High Resolution,
High Definition of High Dynamic Range (HDR). Ten opzichte van de
standaardinstellingen biedt deze modus verbeterde kwaliteit, helderheid,
kleuren, diepte en belichting. Kijk in het menu van uw smartphone-app of de
instellingen van uw app om de HDR-modus in te schakelen.
Foto zonder HDR:

Foto met HDR:

Houd het simpel
Gebruik natuurlijk licht
Als het nodig is foto's te maken
zonder zonlicht, pas dan de
sluitertijd aan in plaats van de
flitser te gebruiken. Als extra
belichting toch noodzakelijk is,
plaats dan een dunne, witte
sticker of een tissue over de
flitser om het effect ervan te
verminderen.
Zorg voor een vaste hand
Zorg ervoor dat de telefoon
niet naar voren of achteren is
gekanteld. Hierdoor ontstaat
asymmetrie in de verticale
lijnen. Plaats de telefoon hoger
of lager om het gewenste
object goed binnen het frame te
krijgen. Gebruik een statief of
stapel boeken om uw telefoon
recht en stabiel te houden.
Gebruik geen digitale zoom

Pas de sluitertijd aan
Het aanpassen van de sluitertijd is een van de beste opties om bij weinig
licht toch goede foto's te kunnen maken. Door een langere sluitertijd te
kiezen, komt er meer licht bij de lens waardoor de foto helder en levendig
wordt.
Het aanpassen van de sluitertijd op een smartphone kan vaak worden
gedaan door op het pictogram van het zonnetje te tikken, naast de optie
voor autofocus. Bij sommige telefoons is het mogelijk om op het scherm te
tikken om op een object te focussen. Er verschijnt dan een autofocuskader
om het scherpste deel van de afbeelding te benadrukken. Kijk of u naast
dit vak het pictogram van een zonnetje ziet waarmee u de sluitertijd kunt
aanpassen.
Op andere telefoons is het mogelijk een punt op het beeld kiezen en in
dezelfde beweging de sluitertijd aan te passen. Sommige telefoons hebben
een speciale instelling waarmee de sluitertijd kan worden aangepast.
Probeer de mogelijkheden van deze functie uit voordat u de foto's maakt.

Door de zoomfunctie wordt
een opname minder scherp.
Ga in plaats daarvan dichter bij
het gewenste object staan.
Gebruik geen filters
Weersta de verleiding om apps
te gebruiken om opnames te
bewerken of om de opname te
wijzigen. Als het doel van de
opname is om een stilstaande
foto te maken, schakel een
eventuele Live-functie van de
camera dan uit.

Als een kamer donker is en
u een foto richting een raam
neemt, wordt de foto van
achteren belicht. In zo'n geval
neemt u plaats aan de andere
kant van de kamer, zodat het
raam zich achter u bevindt.
Zo maakt u een foto die vanaf
de juiste kant is belicht.
MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA
PRODUCER

Denk als een designer
Gebruik simpele designprincipes en de functies van uw smartphone om sprekende foto's te
maken. Gebruik de rasterlijnen om de foto recht te maken en de compositie te vereenvoudigen.

Rasterlijnen
Door rasterlijnen in de zoeker
weer te geven, kunt u zien waar
in de opname de verticale en
horizontale lijnen zich bevinden.
Deze lijnen worden niet op de foto's
weergegeven, maar helpen u om
een goede compositie te maken.
Foto's waarvan de muren niet
loodrecht lijken, geven een vertekend
beeld. Probeer de verticale en
horizontale lijnen uit te lijnen met
de rasterlijnen om te zorgen dat dit
probleem zich niet voordoet.
Dankzij de rasterlijnen wordt het gemakkelijker te bepalen op welk voorwerp in de foto u kunt focussen. Bij de
meeste telefoons is het mogelijk om de rasterlijnen in te schakelen via de instellingen van de telefoon of via de
instellingen van de camera-app van uw telefoon. Zoek op 'raster' of 'rasterlijnen' om deze instelling in te schakelen.

Regel van derden
Compositie wil zeggen hoe de
elementen in afbeeldingen tot elkaar
in verhouding staan. Als uitgangsregel
voor hun compositie maken
fotografen vaak gebruik van de 'regel
van derden'. Het principe van deze
regel is dat het menselijk oog vaak
wordt getrokken naar afbeeldingen die
in derden zijn opgedeeld en waarbij
de belangrijkste objecten tussen de
scheidslijnen van deze derden liggen.
Probeer je belangrijkste object tussen
de scheidslijnen te plaatsen om de
aandacht van de kijker te trekken.
Maak gebruik van de rasterlijnen
om de afbeeldingen goed uit te
lijnen. Plaats vervolgens de objecten
die u wilt benadrukken tussen de
scheidslijnen van de rasterlijnen die
worden weergegeven.
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Checklist voor
accommodatiefoto's
Gebruik de onderstaande lijst om er zeker van te zijn dat uw foto's
weergeven wat reizigers willen zien. Hieronder kunt u het minimale aantal
foto’s zien dat Expedia Group aanraadt. We raden u echter aan om voor elke
categorie meer foto's te nemen om dan uw beste afbeeldingen te uploaden.

Fotoafmetingen
Probeer foto’s van meer dan
2880 pixels aan de lange zijde
te uploaden. Foto’s met minder
dan 1000 pixels aan de lange
zijde worden mogelijk niet
aanvaard.

 Buitenkant: Eén of meer foto's van uw gebouw en terrein geven reizigers een goed beeld van de accommodatie.
 Ingang/lobby: Neem ten minste één foto van de ingang, lobby, receptie en eventuele gemeenschappelijke
ruimtes zodat reizigers weten wat ze kunnen verwachten.
Kamers: Neem ten minste 4 foto’s van elk kamertype, incl. een foto van de badkamer. Voeg ook een foto van het
uitzicht en een foto van de keuken toe, indien van toepassing. Zorg dat elk detail van de kamer op de foto staat, incl.
specifieke voorzieningen van elk kamertype zoals de zitruimte of bureaus.
Kamer met bed
Badkamer
Kamervoorziening 1
Kamervoorziening 2
Kamervoorziening 3

Kamertype 1






Kamertype 2






Kamertype 3






Belangrijkste voorzieningen: We raden u aan om
foto’s te nemen van de voorzieningen die u biedt.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden.
 Activiteiten en sport
 Strand
 Fitnessfaciliteiten
 Games en entertainment
 Zwembad
 Safari / jachtritten
 Skiën / snowboarden
 Spa

Kamertype 4






Kamertype 5






Kamertype 6






Dineren: Neem aparte foto's van uw
eetgelegenheden en uw gerechten.
 Bar
 Ontbijt
 Dineren op de kamer
 Keuken (gedeeld)
 Lokale eetgelegenheden
 Restaurant

Bezienswaardigheden in de buurt (uploaden in een aparte categorie) en extra afbeeldingen:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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 __________________

