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Word locatiepartner van Worldmeetings?

Worldmeetings is dé intermediair voor het boeken van meetings, trainingen en 
zakelijke hotelovernachtingen. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen  
en adviseren; dat doen we al sinds 1991. Jaarlijks verzorgen wij meer dan  
40.000 reserveringen. Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstellingen,  
corporate organisaties maar ook opdrachtgevers uit het midden- en kleinbedrijf. 
Zij boeken bij ons gemakkelijk, handig, efficiënt en voordelig vergaderlocaties  
en hotelkamers. Persoonlijk en online! In de loop der jaren hebben wij een 
bestand opgebouwd van ruim 16.000 opdrachtgevers. En daar kunt u als 
locatiepartner van profiteren!

Waarom samenwerken

De voordelen 
•  16.000 opdrachtgevers binnen handbereik

•  Eén debiteur: Worldmeetings betaalt  

de factuur

•  Ontzorgen: tijdwinst en gemak

•  24/7 online tool

•  Professionaliteit: ervaren Meeting-  

en Hotel Consultants

•  Presentatie van uw locatie op onze website

•  Vermelding ‘Green Key’ locaties

•  Uitgebreide promotiemogelijkheden

•  Overzichtelijke CMS-tool met uitgebreide 

 mogelijkheden



Kerncijfers & Feiten

1 miljoen reserveringen sinds oprichting 1991

>36 miljoen omzet (2016)

1.500 gecontracteerde locaties

Opdrachtgevers: KPN, Eneco, ANWB, 

Rijksoverheid, EP-Nuffic, ABN Amro, HBO Raad 

40 medewerkers

ISO 9001, Fira (duurzaamheid), 
Winnaar Zilveren FD Gazelle 2016 categorie 
groot, regio West

Onze werkwijze
Bemiddeling
Worldmeetings bemiddelt voor haar opdrachtgevers bij  

de aangesloten locatiepartners. Afhankelijk van de wensen, 

 hebben onze opdrachtgevers direct toegang tot een  

preferred locatiebestand. 

Facturatie
Worldmeetings verzorgt voor uw locatie de facturatie met  

de opdrachtgever. Bij iedere reservering wordt duidelijk 

 aangegeven of de gast betaalt bij vertrek óf dat de reservering 

op rekening is. In het laatste geval wordt de factuur gelinkt 

aan de desbetreffende reservering en is deze gemakkelijk 

terug te vinden in de CMS-tool. Wij handelen hiermee  

alle facturen centraal af en voorzien ze van de specifieke 

 kenmerken die de opdrachtgever wenst.

(Annulerings)voorwaarden
Naast speciale prijsafspraken maken we met u ook afspraken 

over annuleringsvoorwaarden. Voor vergaderarrangementen 

hanteren wij een kosteloze annuleringstermijn tot drie weken 

voor aanvang. Vanaf dit moment worden de voorwaarden - 

voor Nederlandse locaties - aangehouden zoals vermeld in  

de UVH. Maar ook de voorwaarden voor locaties in het 

 buitenland kunnen van toepassing zijn of voorwaarden met 

betrekking tot het minimum aantal deelnemers voor een 

arrangement of het aanbieden van een gratis arrangement 

voor de trainer.

Locaties

Inkoop

Boekers

Administratie

Promotie



Commissie
Voor een groot deel van de reserveringen werken wij op basis 

van commissie. De commissie wordt berekend over de door 

de locatie gefactureerde kosten. De commissiefactuur wordt, 

na goedkeuring, verrekend met de betaling van de factuur. 

Promotie pakketten 
Als intermediair voert Worldmeetings specifieke activiteiten  

uit op basis van signalen en kansen in de markt. Als locatie-

partner heeft u hier uiteraard profijt van. Onze partner 

promotiepakketten bieden u de mogelijkheid deel te nemen 

aan nationale en regionale campagnes die onderdeel vormen 

van onze overkoepelende marketingcommunicatie-plannen. 

Ook het initiëren van individuele activiteiten en het faciliteren 

van aparte projecten waarbij uw locatie zich extra kan 

profileren, behoort tot de mogelijkheden. Voor welk 

samenwerkingsverband er ook wordt gekozen, op elke wijze 

staat u in direct contact met de ruim 16.000 boekers, 

secretaressen, office managers en eventplanners. Dankzij 

deze gezamenlijke inspanningen generen we niet alleen meer 

rendement, maar behalen we ook de maximale exposure. Promotiepakket extra*

•  Opstellen en distributie van één gezamenlijke 

 campagne

•  Doorplaatsing van de campagne op onze  

sociale kanalen 

•  Vermelding op de homepage van Worldmeetings.

com in de rubriek ‘Uitgelichte Locaties’

 *Op basis van één of drie maanden

Promotiepakket standaard*

•  Presentatie van uw locatie op Worldmeetings.com

•  Presentatie van uw locatie op de corporate booking 

tools van Worldmeetings.com, indien gewenst door 

de opdrachtgevers

•  Online optimalisatie door SEO copywriting en 

 aanmaak landingspagina

•  Deelname aan inkoopconcepten voor verschillende 

opdrachtgevers

•  Vertegenwoordiging door de Hotel- en Meeting 

 Consultants van het Service Center

•  Toegang tot de CMS-tool

•  Optioneel: videopresentatie van uw locatie 

 *Een basisfee en/of commissie is van toepassing



Pool A
Voordelen 
•  Uw locatie maakt deel uit van een 

selecte groep locaties. Hierdoor 

wordt een groot volume verspreid 

over een kleine groep regionale 

 locaties

•  ‘Preferred locatielijst’ voor onze 

 gecontracteerde opdrachtgevers

• Geen commissie

• Voorkeurspositie in locatieaanbod:

 -   Toppositie in onze booking tool 

op de website

 -   Aanbevolen door onze  Meeting- 

en Hotel Consultants

Voorwaarden
•  Speciale netto non- 

commissionable prijsafspraken en 

(annulerings)voorwaarden

•  Korting over extra bestedingen

•  Standaard inhoud vergader-

arrangementen

Pool B
Voordelen 
•  Selecte groep locaties per regio

•  ‘Preferred locatielijst’ voor onze 

 gecontracteerde opdrachtgevers

• Voorkeurspositie in locatieaanbod:

 -   Toppositie in onze booking tool 

op de website

 -   Aanbevolen door onze Meeting- 

en Hotel Consultants

Voorwaarden
•  Speciale prijsafspraken en 

 (annulerings)voorwaarden

•  Korting op de totale meeting nota

• Op basis van commissie

Pool C
In pool C zitten vooral opdrachtgevers 

uit het MKB segment, met een lagere 

omzet

Voordelen 
•  Bij deelname aan Pool B gaat u 

 automatisch mee in Pool C

Voorwaarden
•  Voor de prijsafspraken en  kortingen 

worden er andere percentages dan 

in Pool B (de helft van die 

 percentages) gehanteerd.

Inkoop op maat
Naast de bovenstaande ‘pool-

concepten’ verzorgen wij ook ‘inkoop 

op maat’. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

wanneer een opdrachtgever frequent 

gebruik maakt van een specifieke 

locatie. Maar ook bij kamer-

bemiddeling voor een congres of 

evenement.

Worldmeetings Plus

Wij bieden onze opdrachtgevers diverse samenwerkingsmogelijkheden aan. Afhankelijk 

van het aantal afgestemde meetings en zakelijke hotelovernachtingen per jaar,  

worden onze opdrachtgevers samengevoegd in een ‘pool’. De pool heeft één prijs  

met organisatorische- en administratieve voordelen voor u als locatie. Voor elke ‘pool’  

is er een eigen ‘preferred locatielijst’. Deelname aan de volgende pools is mogelijk:



Worldmeetings CMS-tool

Speciaal voor onze locatiepartners hebben we een 

 persoonlijke online omgeving (CMS-tool) ontwikkeld  

waarin u 24/7 eenvoudig uw eigen informatie kan wijzigen  

of verversen. Deze speciale website biedt de volgende 

mogelijkheden:

• Presentatie van uw locatie
Het is essentieel dat uw locatie goed gepresenteerd wordt 

aan onze opdrachtgevers. Via de CMS-tool heeft u mogelijk-

heid om met foto’s en pakkende teksten de presentatie op 

onze klantenwebsite(s) te optimaliseren.

• Vooraf ingevulde offertes
Offertes zijn al vooraf voor u ingevuld op basis van prijs-

afspraken. Dit scheelt aanzienlijk tijd, want er hoeft alleen 

maar gekeken te worden naar beschikbaarheid. Dus u hoeft 

ook geen uitgebreide offertes meer op te stellen, met één druk  

op de knop bent u klaar. 

•  Stock- & prijsmanagement meetings en hotelkamers
Steeds vaker boeken onze opdrachtgevers zelf online.  

Wij adviseren om hierop in te spelen door een vaste voorraad 

(free sale) aan Worldmeetings beschikbaar te stellen.  

Via onze CMS-tool kunt u eenvoudig dagelijks de voorraad 

sluiten,  vergroten of verkleinen. Voor de kamers heeft u ook  

de  mogelijkheid dit te doen via een Channelmanager.  

Tevens geven we u inzicht in hoe uw tarieven zich verhouden 

tot die van uw concullega’s. 

• Early Bird notificatieservice
In plaats van een continue stroom van inkomende en 

 uit gaande mails gedurende een (werk)dag, stuurt Early Bird 

aan het begin van de dag een overzichtsmail met alle nog 

openstaande acties. Ontvangers zien in één oogopslag de 

reminders op een openstaande boeking. De regels geven aan 

welke datum en locatie of klant het betreft, met daarbij een 

korte omschrijving van de reminder. Meerdere reminders voor 

dezelfde reservering staan netjes bij elkaar. Gemakkelijk en 

overzichtelijk dus.

• Digitale facturering
Voor een efficiënte verwerking van de facturen, handelen we 

dit uitsluitend digitaal af. Via de CMS-tool staat de factuur al 

ingevuld per locatie op basis van de gemaakte reservering. 

Handig, want u hoeft nu alleen maar online de factuur aan  

te vullen met eventuele ontbrekende kosten.

• Inzicht in omzetcijfers
Wat is het effect van de samenwerking met Worldmeetings? 

Via de CMS-tool heeft u als locatie inzicht in de (cumulatieve) 

omzetcijfers, maar ook:

• Gemiste omzet

• Waar de bijeenkomst uiteindelijk wél heeft plaatsgevonden

• Return on investment

Samenwerken met Worldmeetings
Wanneer u besluit een locatiepartner van Worldmeetings  

te worden dan stellen we een overeenkomst op met afspraken 

over hoe en tegen welke condities we samenwerken.  

U  ontvangt een inlogcode voor de CMS-tool en vult stap-   

voor-stap alle gegevens in, inclusief een upload van foto’s.  

Uw locatie wordt door onze contractingmedewerkers live 

gezet en u kunt direct reserveringen ontvangen.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u een toelichting op onze 

 werkwijze? Geen probleem, wij maken graag een  

persoonlijke afspraak. Kijk ook eens op onze Facebook-, 

 Twitter- en LinkedInpagina of meld u aan voor de 

 maandelijkse ‘Worldmeetings Update’ via  

www.worldmeetings.com. 

Contactgegevens 
Worldmeetings

E: contracting@worldmeetings.nl

T: +31 (0)70 313 11 00

Bezoekadres
Laan van Meerdervoort 50

2517 AM Den Haag

www.worldmeetings.com


