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Free sale vergaderzaal
Worldmeetings beschikt over een Free sale module voor aangesloten locaties met één of meerdere vergaderzalen.
Meeting locaties met een free sale voorraad voor een vergaderzaal worden in het reserveringssysteem van
Worldmeetings en ook via de website als ‘direct beschikbaar’ getoond en zijn rechtstreeks te reserveren
door opdrachtgevers. Locaties die online beschikbaarheid tonen hebben hierdoor een voorsprong in het
boekingsproces!

Waarom zou ik zalen online aanbieden?

• Verhoog uw conversie zonder extra kosten.
• Tijdwinst door geen offerte activiteiten. Het is geen aanvraag, maar direct een reservering.
• Ideaal om uw bezettingsgraad te verhogen, ook last-minute.
• Gemak voor de opdrachtgevers (of de Meeting- en Hotel Consultant van Worldmeetings), zij kunnen  

direct online boeken.
• U bent ‘in control’, u bepaalt zelf in welke fysieke zaal de gast plaatsneemt en voor welke data/periode  

‘free sale’ beschikbaar is.
• Hogere positie in de zoekresultaten van beschikbare meeting locaties voor opdrachtgevers.
• Altijd up-to-date, u ontvangt direct een bevestiging wanneer een opdrachtgever een vergaderzaal  

heeft geboekt.

Beheren van de online voorraad

Inloggen
Kies op www.worldmeetings.com rechtsboven voor inloggen 
➜ locatie en log in met uw persoonlijke code.

NB: Een free sale vergaderzaal is alleen mogelijk als u 
vergaderarrangementen inclusief zaalhuur hanteert.

Stap 1: Kies bij vergaderzalen voor free sale 
vergaderruimtes. 

Stap 2: Pas per vergaderzaal, per dag de  
beschikbaarheid aan. 

Stap 3: Sluiten of het niet beschikbaar maken van een 
vergaderzaal doet u door de desbetreffende dag aan te 
vinken waarop u geen online beschikbaarheid wilt 
aanbieden

Stap 4: Klik op de oranje button ‘update’ rechts  
onderaan de pagina om de gegevens op te slaan.
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Aanpassen beschikbaarheid voor een langere periode

Stap 1: Kies bij vergaderzalen voor het kopje vergaderingen – periode.

Stap 2: Kies voor startdatum en einddatum, dagen van de week en de juiste vergaderzaal.  

Stap 3: Vink het vakje sluiten aan. 

Stap 4: Klik op de oranje button ‘update’ onderaan de pagina om te updaten.

Wat is een ‘release termijn’?
Dit is een afgesproken termijn voorafgaand aan de 
startdatum van de bijeenkomst, waarop er niet meer direct 
uit voorraad geboekt kan worden. Standaard staat deze op 
3 dagen. Wanneer u een bevestiging ontvangt van een 
bijeenkomst, duurt het dus nog minimaal 3 dagen voordat 
de bijeenkomst daadwerkelijk plaatsvindt. 

Free sale gesloten?
Als de vergaderzaal bij free sale gesloten is voor een 
bepaalde dag/periode, kan er alleen op aanvraag 
gereserveerd worden. U ontvangt dan altijd eerst een 
aanvraag voor deze reservering.

Help: een overboeking!
Overboekingen kunt u voorkomen door altijd uw free sale 
up-to-date te houden.
Indien er toch een keer sprake is van een overboeking  
dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de 
contactpersoon van de reservering bij Worldmeetings,  
te vinden op de toegestuurde reserveringsbevestiging. 
Samen wordt er dan gezocht naar een passende  
oplossing voor de opdrachtgever.


