
Rooms@events

Onder de noemer ‘rooms@events’ biedt Worldmeetings een uitgebreide hotelservice  
tijdens congressen en evenementen. Deze service omvat het contracteren van hotels,  
afhandeling van reserveringen inclusief betaling en rapportage. 

Contracteren van hotels 
Op basis van uw wensen en eisen selecteert 
Worldmeetings geschikte hotels voor uw congres of 
evenement. Met deze hotels worden speciale contract
prijzen en voorwaarden afgesproken. De kamers die 
beschikbaar zijn, worden vastgelegd in ons reserverings
systeem. De blokboeking is optioneel. In aanloop naar het 
evenement wordt het blok gevuld met reserveringen van 
uw deelnemers. Kamers die niet geboekt zijn, worden 
gefaseerd teruggegeven aan de hotels. Worldmeetings 
neemt de volledige verantwoording voor de juiste 
afhandeling van de gecontracteerde voorraad kamers.

Afhandeling van reserveringen
Voor het maken van hotelreserveringen door deelnemers 
biedt Worldmeetings een exclusief voor uw congres of 
evenement opgestelde website. Via deze website 
reserveren uw deelnemers in slechts eenvoudige  
5 stappen een hotelkamer. Als persoonlijke assistentie 
gewenst is, staan onze ervaren hotelconsultants klaar  
via telefoon of email.

Rapportage
Voor aanvang van het evenement ontvangt u een 
overzicht van de reserveringen en namenlijsten, zodat u 
exact weet in welk hotel uw deelnemers verblijven. 

Geen kosten!
Rooms@events is kosteloos voor organisatoren en  
deel nemers. Als vergoeding voor haar werkzaamheden 

ontvangt Worldmeetings een commissie van het  
geboekte hotel. 

Referenties
Veel opdrachtgevers gingen u voor, waaronder: 
Nederlands Voorzitterschap EU 2016, Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Gemeente 
Secretarissen (VGS), diverse Ministeries en Rijksoverheden, 
3M, EPNuffic, Aedes.

Rooms@events
• Garandeert voldoende hotelkamers tegen  

de beste prijzen en voorwaarden
• Biedt hoogwaardige service en jarenlange expertise
• Kosteloze dienstverlening voor opdrachtgevers
• Geen reserveringskosten voor deelnemers

Ook als het accent verschuift van hotelservice naar 
deelnemersregistratie bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor meer informatie
events@worldmeetings.nl of bel 070 313 11 41.

“Bij de organisatie van het VNG Jaarcongres is 
Worldmeetings al sinds lange tijd onze partner voor  
de hotelbemiddeling. Worldmeetings plaatst opties  
bij diverse hotels en handelt de reserveringen van 
onze deelnemers af, inclusief de betaling. Tijdens  
het congres is er iemand aanwezig om eventuele 
vragen over hotelreserveringen direct af te handelen. 
Zo neemt Worldmeetings ons in de voorbereiding  
én tijdens het congres veel werk uit handen en 
kunnen wij ons optimaal richten op het inhoudelijk 
programma en de logistiek.” 
Annelies Simons Cluster manager,  
Congres- en Studiecentrum VNG 


