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Algemene voorwaarden 

 

Dé Zoek & boek oplossing voor de recreatiebranche 
 

Wil je meer online boekingen, een arrangement of aanbieding onder de aandacht brengen of je 

bezoekers eenvoudig laten zoeken en boeken in het aanbod? Dan hebben wij dé oplossing voor je: Zoek 

& Boek van TenZer! Wij maken het mogelijk om altijd up-to-date prijzen en de beschikbaarheid te tonen 

op je huidige website en op de receptie gewoon gebruik te blijven maken van je bestaande 

reserveringssoftware. 

Zoek & Boek in het kort: 
✓ Altijd up-to-date prijs en beschikbaarheid in beeld 
✓ Arrangementen & aanbiedingen volledig geïntegreerd 
✓ Geen beschikbaarheid? Zoek & Boek toont alternatieven 
✓ 100% geschikt voor desktop, tablet én smartphone 
✓ Nooit meer prijzen op je website aanpassen, alleen in de reserveringssoftware 
✓ Koppelt met o.a. Tommy Booking Support en Tibos 
✓ Geschikt voor elke website 

 

Geen reserveringssoftware maar online boeken tool 
Wij ontwikkelen zelf geen reserveringssoftware, dat laten we graag aan specialisten zoals Tommy 

Booking Support, Stratech en Tibos over. Wij weten alles over online marketing en de optimalisatie van 

een online boekingsproces. De reserveringssoftware en onze Online Boeken oplossing vullen elkaar dus 

naadloos aan. Wij zijn de perfecte match! 

Gebruiksgemak voor jou 
Onze Online Boeken oplossing haalt real time alle prijzen, accommodaties, arrangementen en 

beschikbaarheid direct uit de reserveringssoftware. Deze hoef je dus maar op 1 plek bij te houden. Heb 

je alle prijzen ingevoerd of aangepast in je reserveringssoftware, dan staan ze online ook gelijk goed; in 

Zoek & Boek, de Prijsmatrix, overal. Ideaal! 

Compleet gestyled in elke website 
Of je website nu gemaakt is in Wordpress, Joomla!, HTML, of een ander CMS, onze Online Boeken 

widgets kunnen in elke website geplaatst worden. Wij kunnen een website voor je ontwikkelen, maar als 

je graag bij je huidige partner wilt blijven, dan is dat geen enkel probleem. Wij zorgen dat de diverse 

widgets in je website komen te staan. Uiteraard zorgen we er ook voor dat de widgets in dezelfde stijl 

worden gemaakt als de website. Kleuren, lettertype, achtergrondkleur, kartelrandje links of rechts, wij 

zorgen dat het er tip-top uit komt te zien in de website. 

Diverse widgets 
De Online Boeken oplossing van TenZer is modulair opgebouwd. Je kunt dus naar wens gebruik maken 

van één of meerdere modules die passen bij je camping, groepsaccommodatie of vakantiepark. 

 

Meest gebruikte widgets: 

• Slimme Zoekbalk 

• Direct Online Boeken 

• Prijsmatrix 

• Arrangementencarrousel 

• Zoeken & Boeken op een Interactieve Plattegrond 

Meer weten?  
Wil je weten waar jouw kansen op het gebied van marketing liggen of een keer sparren over de 

mogelijkheden specifiek voor jouw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  
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De hightlights van onze Zoek & Boek oplossing 

Alternatieve mogelijkheden 
Is een accommodatie of kampeerplaats bezet? Dan tonen we graag 

alternatieve mogelijkheden! Daarbij tonen een passend aanbod met 

alternatieve periode en bijbehorende prijs. De bezoeker kan eenvoudig zien 

wanneer de accommodatie of kampeerplaats van zijn of haar voorkeur wel 

beschikbaar is en deze ook direct boeken. 

 

100% geschikt voor smartphones 
Alle widgets zijn 100% responsive, oftewel: of je de website nou op een 

desktop, tablet of op een smartphone bezoekt, wij hebben het mogelijk 

gemaakt om eenvoudig te zoeken en boeken. 

 

 

Overzicht objecten met eerst mogelijke aankomst- en vertrekdag 
Binnen de website worden veelal overzichtspagina’s getoond waarin het 

aanbod kampeerplaatsen of verhuurmogelijkheden getoond wordt. Wij bieden 

de mogelijkheid om hier alle (of een selectie) objecten te tonen met daarbij de 

eerst mogelijke aankomst- en vertrekdag én de prijs. Dit geeft de bezoeker 

snel een overzichtelijk beeld van alle mogelijkheden 

 

 

Korting of aanbieding 
Heb je een lastminute aanbieding of geef je (vroegboek) korting, dan wil je 

die natuurlijk goed promoten. Daar helpen we je een handje bij. Wij zorgen 

dat deze goed worden uitgelicht op de diverse plekken: in het 

Resultatenoverzicht, de Direct Online Boeken widget en de Prijsmatrixen. 

Door de gekleurde labels vallen ze extra op en dat triggert een bezoeker om 

voor voordeel te kiezen. 

 

Arrangementen 
Ken je de lange prijstabellen met arrangementen voor alle objecten? Die 

tabellen zijn verleden tijd wanneer je kiest voor onze 

Arrangementenwidgets. Wij tonen gegroepeerde arrangementen, 

bijvoorbeeld alleen de meivakantie, zodat een bezoeker per arrangement 

kan bekijken welk object er nog beschikbaar is. Simpel, overzichtelijk en 

zeer gebruiksvriendelijk. Wil je een selectie van de arrangementen tonen bij 

de kampeerplaatsen? Geen probleem, dan plaatsen we daar een carrousel. 

 

Boeken: snel en simpel  
Een boeking afronden kan een hele uitdaging zijn met lange formulieren. 

Op een desktop is dat misschien nog te doen, maar op mobile zeker niet 

gewenst. Kort en krachtig is the Key. Onze boekstraat is daarom zeer 

flexibel en maakt het mogelijk om verkort een boeking af te ronden: 

naam, e-mailadres en telefoonnummer invullen en boeken maar! Mogelijk 

interessant voor je: kan een gast een voorkeurslocatie aangeven? Bekijk 

dan snel de Interactieve Plattegrond! Dit is dan echt iets voor jou! 
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SPECIAL: interactieve plattegrond: Zoeken & Boeken op een 
plattegrond 
Een voorkeursplek selecteren op een desktop is veelal niet zo moeilijk, maar op 

een smartphone wordt het al snel een grote uitdaging. Bij een mini-camping 

blijft het nog overzichtelijk, maar met meer dan 20 objecten en 500 locaties 

wordt het al snel een uitdaging of ware nachtmerrie voor een gast. Onze 

Interactieve plattegrond is dé uitkomst! Wij helpen de bezoeker boeken door 

stapsgewijs de mogelijkheden te tonen. De Interactieve Plattegrond helpt de 

gast bij het vinden van de ideale vakantiebestemming. 

 

 

Geschikt voor grote en kleine recreatiebedrijven 
De Online Boeken oplossing is volledig modulair en daardoor de perfecte 

oplossing voor grote én kleine recreatiebedrijven. Voor een minicamping is 

het mogelijk om alleen de Direct Boeken widget en Interactieve Plattegrond te 

gebruiken, terwijl een groot vakantiepark graag gebruik wil maken van alle 

widgets. Neem eens contact met ons op voor een passend advies. 

 

 

Landingspagina’s met een passend aanbod 
Online Boeken maakt het mogelijk om op landingspagina’s een passend 

aanbod te tonen. Heb je bijvoorbeeld een pagina “bijzonder overnachten” 

dan kunnen we hier een selectie accommodaties tonen. Denk aan de 

safaritent, pod of wellness huisje. De trekkershutten en chalets zijn hier 

minder van toepassing, dus die worden dan niet getoond. Toon het aanbod 

dat past bij de interesse van je bezoeker! 

 

 

 

Wij bieden een totaaloplossing:  

Online Boeken + VakantieApp + Boekingszuil  
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Unieke kenmerken van de Zoek & Boek oplossing 
 

✓ De bezoeker zoekt op basis van een aantal criteria binnen het aanbod van jullie bedrijf; 
✓ Direct tonen van arrangementen onder de zoekresultaten; 
✓ Gedurende het bezoek aan de website worden ingevulde gegevens onthouden; 
✓ Voor de smartphone is een eigen zoek & boek proces ontwikkeld;  
✓ Zeer flexibele applicatie die inspeelt op de wensen van de gast van morgen; 
✓ Het biedt de mogelijkheid om als marketing instrument te fungeren in elke website; 
✓ Elk te boeken object is aan meerdere groepen te koppelen. Daardoor kunnen we flexibeler 

inspelen op specifieke vakantiewensen van de bezoeker en trends; 
✓ Handmatige prijstabellen worden overbodig door de Zoek & Boek module en prijsmatrix. Alle 

prijzen in de website worden direct uit de reserveringssoftware ingeladen. 
✓ Zoek & boek voert diverse controles uit zodat altijd de juiste beschikbaarheid getoond wordt; 
✓ Indien er kortingen van toepassingen zijn worden deze direct in beeld gebracht; 
✓ Arrangementen module om consumenten direct overzicht te geven van de arrangementen en 

de totaalprijs. 
✓ De boekstraat is volledige geoptimaliseerd voor de smartphone en voorzien van vele slimme 

oplossingen om perfect aan te sluiten bij jullie wensen. 
 

Alle voordelen op een rij voor de ondernemer 
✓ Altijd actuele prijzen op je website; 
✓ Nooit meer prijzen hoeven bij te werken op de website in prijstabellen, alles is gekoppeld aan de 

reserveringssoftware; 
✓ Eenvoudig een lastminute op de website plaatsen enkel door hem in te voeren in de 

reserveringssoftware; 
✓ Dagelijks controleert de applicatie of er accommodaties bij zijn gekomen; 
✓ Zeer flexibele applicatie die niet alleen zoeken & boeken mogelijk maakt maar vooral ook een 

marketing instrument is om de gast van morgen beter te bedienen; 
✓ Geen statisch product, de applicatie wordt doorontwikkeld omdat de gast van morgen 

verandert. 
 

Alle voordelen op een rij voor de consument 
✓ Eenvoudig zoeken en boeken; 
✓ Snel en op maat zoeken en boeken op een smartphone; 
✓ Altijd een actueel aanbod en prijzen; 
✓ Arrangementen worden eerder in het boekingsproces aangeboden en de consument ziet dan 

ook sneller het meest voordelige aanbod; 
✓ De applicatie helpt bij het vinden van de juiste accommodatie; 
✓ De applicatie helpt bij het vinden van alternatieve accommodaties; 
✓ Overal binnen de website mogelijkheid tot zoeken in het (totale) aanbod; 
✓ Omdat de applicatie flexibel is met het genereren van de zogenaamde widgets, kan de 

consument perfect geholpen worden in zijn zoektocht. 
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Mogelijk interessant voor je: 

De BoekingsZuil  
maak het de gast en jezelf gemakkelijk 

 

De BoekingsZuil  helpt de gast bij aankomst op het vakantiepark, maar 

niet geheel onbelangrijk, het ontzorgt ook de receptionist(e). Een gast 

kan bij aankomst zelf een plek op het park zoeken & boeken en 

vervolgens direct inchecken. Maak je gebruik van een slagboom met 

kentekenherkenning? Dan zorgen we dat deze automatisch open gaat 

wanneer de gast komt aanrijden.  

 

Daarom kies je voor de BoekingsZuil  
De BoekingsZuil  biedt vele voordelen, we benoemen er aan aantal: 

 

✓  Gasten kunnen contactloos inchecken; 
✓  Gasten kunnen 24/7 boeken en inchecken via de zuil zonder dat je receptie open hoeft te zijn; 
✓  Verleng je seizoen zonder zelf aanwezig te zijn. Geef camperaars en kampeerders de 

mogelijkheid om ook buiten het seizoen te genieten van vakantie; 
✓  In de Boekingsmanager van TenZer kan worden ingesteld welke accommodaties, locaties en 

artikelen wel en niet boekbaar mogen zijn op de zuil; 
✓  Optioneel kunnen gasten via de pin betalen; 
✓  Het is mogelijk om diverse functies uit de VakantieApp te tonen op de zuil. Zo kan een gast het 

animatieprogramma bekijken, broodjes bestellen of de plattegrond bekijken. Van BoekingsZuil 
naar InformatieZuil!  

 
De VakantieApp 
dé app voor je gasten 

 

De VakantieApp is een absolute must-have voor campings, 

vakantieparken, groepsaccommodaties en B&B’s. De VakantieApp 

is namelijk een app speciaal voor je gast! Niet alleen in aanloop 

naar zijn/haar vakantie, maar ook tijdens de vakantie en na de 

vakantie kun je zo eenvoudig in contact blijven met je gast. Gasten 

kunnen hier informatie lezen, het animatieprogramma bekijken, 

broodjes bestellen, inchecken en nog veel meer. En wil je graag iets 

onder de aandacht brengen? Stuur ze dan een pushbericht.  

 

Daarom kies je voor de VakantieApp: 
✓  Eenvoudig broodjes bestellen  
✓  Animatieprogramma in de app én op je website 
✓  Pushberichten versturen naar je gasten 
✓  Alle openingstijden op één plek 
✓  Altijd een eigen app in de Google en Apple store 
✓  App in je eigen huisstijl  
✓  Zelf pagina’s en foto’s toevoegen 
✓  Direct contact via What’s App, e-mail, telefoon of een formulier 
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3 redenen om voor TenZer te kiezen 
 

1. Wij zijn dé online specialist voor de recreatiebranche. Wij bieden specifieke 

recreatieoplossingen websites, apps én zuilen.  

 

2. Zoek & Boek levert aantoonbaar meer boekingen op en is te integreren in elke website. 

 
3. TenZer kan vele online marketing activiteiten uit handen nemen. Of het nu gaat om de website 

ontwikkeling, online marketing of Online Boeken oplossingen, wij kunnen je volledig ontzorgen 

waarbij bij ons altijd het rendement voorop staat: meer reserveringen.    

 

Wil je meer gedetailleerde informatie over de Zoek & Boek ontvangen of direct een persoonlijk aanbod 

wat past bij jouw wensen, neem dan contact met ons op via info@tenzer.nl of 0341-751752. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Zoek & Boek-specialist  

TenZer 
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