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Horeca Partners

• Sinds 1993 

• Horeca – Toerisme – Recreatie & Vrije Tijd

• Selectie en Rekrutering

• Overnames en startersbegeleiding

• Managementadvies
Vb. Begeleiding 120 kleinschalige logies Limburg

Introductie



“De toerismeboer” bestaat niet

• Wat is je concept?
o Type logies, sfeer, aanbod, prijs, grootte…

• Wat is je doelpubliek?
oWat wil mijn doelpubliek? Hoe groot is die doelgroep? Hoe kunnen zij 

ons bereiken? Hoe veel, hoe vaak en wanneer spenderen zij? …

• Wat is je locatie?

IntroductieIntroductie



Wat maakt jouw zaak uniek?IntroductieIntroductie



Twee belangrijkste componenten

• Vaste prijs

• Variabele prijs

• Meerdere prijzen

• Eigen doelstelling

• Welke periodes

• Doelgroep

• Marketing

BEZETTING PRIJS

Inkomsten



Welk logies wil u zijn?

LOGIES BEZETTINGSGRAAD
GEMIDDELD

TARIEF

A 90% € 80

B 80% € 90

C 60% € 120

D 40% € 180



Prijsgevoeligheid 

VRAAG

PRIJS

HOEVEELHEID

Prijs A

Hoeveelheid A

Prijs B

Hoeveelheid B



Marketing: van P naar C

• De 4 P’s:
oProduct

oPrijs

oPlaats

oPromotie

o (Personeel)

• De 4 C’s:
oCustomer solution

oCost to consumer

oConvenience

oCommunication

TRADITIONEEL VANDAAG



Customer Solution

• Denk aan de gast/klant

• Waarom is ons bedrijf een oplossing voor iets wat de klant wil? 
Voor een probleem dat de klant heeft (als wij er niet zouden 
zijn)?

• Bedenk oplossingen
oOnline boeken
o Type ontbijt
oManier van werken
o Type comfort 
o…



Cost to consumer

• Kosten voor de klant

• Prijszetting

• Andere kosten die de klant moet maken op bij jou te komen

• Wat kost het aan de maatschappij?
oDuurzaamheid

o Ecologische voetafdruk

o…

• Elke klant maakt deze berekening op basis van zijn eigen 
waarden





Convenience

• Gebruiksgemak voor de gast

• Tijd is kostbaar

• Hoe minder moeite hij moet doen, hoe groter de kans dat hij 
tevreden is



Communication

• Communicatie

• In zijn meest uitgebreide betekenis

• Inspraak van de gast

• Interactie met de gast/klant

• Fasen:

Attention

Interest

Desire

Action



Dromen, plannen en reserveren van hotelverblijfDromen, plannen en reserveren van hotelverblijf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dromen, plannen en 
reserveren van 

hotelverblijf

Afreizen naar het 
hotel

Eerste indruk van het 
hotel ervaren

Inchecken

Verblijven op de 
kamer

De omgeving 
ontdekken

Nood hebben aan 
extra informatie of 

dienstverlening

Gebruikmaken van 
publieke ruimtes en 

faciliteiten

Eten en drinken in het 
hotel

Uitchecken en 
terugreizen van het 

hotel

Ervaringen herbeleven 
en delen

12 Algeheel verblijf

Customer Journey Logies



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dromen, plannen, 
reserveren

Verplaatsing, parking

Eerste indruk

Ontvangst 

Zitplaats, sfeer, 
wachttijd

Drank

Extra vragen of 
diensten

Toilet, gangen, … 

Maaltijd

Afrekenen en het 
vertrek

Herbeleven en delen

12 Totale verblijf

Customer Journey “RECA”



Net Promotor Score

• In welke mate zou u ons bedrijf aanraden aan 
vrienden/familie/collega’s?



Net Promotor Score

Vb. 25% promotors, 60% passief tevredenen,15% 
criticasters=> NPS= 10 

Streef naar NPS > 0

Stel bijkomende open vragen om redenen te kennen



ONLINE VERKOPEN

 Gebruik ze om gevonden te worden en zo:

 rechtstreekse boekingen te genereren

 meer marge te behalen dan via de externe boekingwebsite

Kijk, leer en doe beter op je eigen website!

BOEKINGSWEBSITES



 Booking.com

Expedia

 Logeren in 
Vlaanderen

Vakantieland

Airbnb

Tripadvisor

Hotelspecials.be

Weekenddesk.be

Hotelinfo.nl/hotel.d
e/hotel.info

Weekendjeweg.be/
nl

Kayak

Zoover

Travelbird

Groupon

Vakantieveilingen

Dagpromo.be

Trivago

Bnbloved.nl

Bijzonderplekje

Novasol

HomeAway

Bel Villa

Natuurhuisje.be

Vakantiehome.be

België Vakantiehuis

Vakantieweb.be

Huur Een Huisje.nl 

Rent-holiday.com

Home To Go



 Speel in op emoties

 Beperk acties in tijd →  speel in op impulsiviteit

 Zorg voor vooraf ingevulde bookingtool

 Maak het boeken snel, duidelijk en gemakkelijk

 Vraag om de boeking te delen op sociale media

 Stuur een mail om de klant zin te geven in zijn bezoek

 Spreek de taal van uw klant (families, zakenmensen, …)

 Foto’s moeten alleszeggend zijn, cast de juiste modellen!

JE EIGEN WEBSITE ALS VERKOOPINSTRUMENT

ONLINE VERKOPEN & COMMUNICEREN





Yield Management = Revenuemanagement

 het juiste product

 verkopen op het juiste moment

 tegen de juiste prijs

 aan de juiste klant

 met als doel: opbrengst maximaliseren

 Belangrijk: moet fair aanvoelen bij (potentiële) gast



YM toepassen

 Verschillende prijzen hanteren
 Voor verschillend aanbod

 Voor identiek aanbod

 Minimale verblijfsduur verplichten

 Verschillende annulatievoorwaarden hanteren

 Afhankelijk van:
 Moment van boeken

 Type gast

 Verwachte drukte op moment van verblijf

 Huidig boekingsniveau tov verwacht boekingsniveau



HOE MAAK JE PRIJS VARIABEL?

O.B.V. FYSIEKE VERSCHILLEN

 Type (kamertype, speciaal menu, …)

 Faciliteiten & infrastructuur (televisie, jacuzzi, …)

 Locatie (zeezicht, zicht op achterkant appartementen, …)

O.B.V. NIET-FYSIEKE VERSCHILLEN

❖MOMENT VAN RESERVATIE

❖ LID VAN EEN BEPAALDE GROEP / CLUB / ORGANISATIE

❖ BEPERKINGEN (MINIMUM VERBLIJFSDUUR, GRATIS ANNULEREN, …)

❖ TIMING (HOOGSEIZOEN ↔ LAAGSEIZOEN, PIEKUREN ↔ DALUREN)



YM kernbegrippen

 Historiek bijhouden van:
 Wanneer boeking binnengekomen

 Aan welke prijs verkocht

 Hoeveel aanvragen nadien

 Pick-up: aantal bijkomende reservaties X dagen voor aankomst

 Boekingscurve: 

DBA= days before arrival

ROH= reservations on hand



Booking Curve
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OptimaliserenKosten

 Onderdelen van de omzet (ontvangsten)
 BTW

 Vaste kosten

 Variabele kosten

 Semi-variabele kosten



Belangrijkste types kosten

 Vaste kosten
 Veranderen niet als het aantal overnachtingen verandert

 Voorbeelden: 

 Variabele kosten
 Veranderen samen met het aantal overnachtingen

 Voorbeelden: 

 Semi-variabele kosten
 Veranderen gedeeltelijk als het aantal overnachtingen verandert

 Voorbeelden:



BTW – algemeen 

Meeneem
• 6%
• Uitzondering alcohol, kaviaar & C° = 21%

Ter plaatse
• Drank, voorverpakt eten = 21% 
• Maaltijd = 12% 

Logies 
• Alle diensten gekoppeld aan overnachting (en op zelfde 

factuur) = 6%



BTW – speciallekes (1)

Zaalverhuur
• Zonder andere diensten = 0%

Traiteurdiensten
• Niet opdienen = meeneem
• Met opdienen = ter plaatse

Foodtrucks
• Zonder één infrastructuurelement, in wegwerpverpakking en plastic 

bestek = meeneem
• Met vloer of statafel of parasol of verwarming of … = ter plaatse
• Op bedrijfsfeest of privéfeest = ter plaatse



BTW – speciallekes (2)

Logies
• 12% indien enkel ontbijt zonder overnachting
• 21% dranken (aan de bar bijvoorbeeld)

All-in menu’s
>= 3 gangen: 35% van de rekening = drank = 21% btw

Automaten
• in een lokaal voor verbruik ter plaatse = 21% (en ook voorwerpen nodig 

voor verbruik ter plaatse)
• Spijzen (zonder andere voorwerpen), dranken in flesjes niet in een lokaal 

voor verbruik ter plaatse = 6%



Praktische berekeningenExcel



Vragen



Filip Nicasi

fn@horecapartners.be
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