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Hoe pas ik de tarieven en beschikbaarheid  
van mijn hotelkamers en vergaderzalen aan?
 
Inloggen
Kies op www.worldmeetings.com rechtsboven voor inloggen ➜ locatie en log in met uw persoonlijke code.

Aanpassen tarieven en beschikbaarheid hotelkamers

Stap 1: Kies bij hotelkamers voor 
kamertarieven, hier vindt u een 
overzicht van de contractueel 
afgesproken tarieven en tevens de 
beschikbaarheid. 

Stap 2: Wijzig de tarieven voor de 
type kamers en data die u wilt 
wijzigen en klik op de save icoon op  
de onderste regel. Let op, de 
tarieven kunnen enkel naar 
beneden worden aangepast. 

Stap 3: Wijzig de beschikbaarheid. 
Onderaan in de tabel vindt u een 
regel free sale per boeking, dit 
aantal kunt u aanpassen en/of de beschikbaarheid sluiten door een desbetreffende dag aan te vinken.  
Om deze handeling te verwerken, klikt u wederom op de save icoon op de onderste regel. 

Aanpassen tarieven en beschikbaarheid voor een langere periode

Stap 1: Kies bij hotelkamers voor 
het kopje tarieven – periode.

Stap 2: Kies voor startdatum en 
einddatum, dagen van de week, 
tarieftype en kamertype. 

Stap 3: Klik op stap 1 afgerond. 

Zie volgende  
pagina stap 4 voor  
invoer tarieven/ 
beschikbaarheid.
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Stap 4: Hier kunt u de kamertarieven wijzigen,  
de beschikbaarheid sluiten of weer openen en  
het allotment per dag wijzigen.

Aanpassen toeristenbelasting of het ontbijttarief

Stap 1: Kies bij hotelkamers voor extra diensten. 

Stap 2: Wijzig de extra kamertarieven of voeg extra tarieven toe via de button rij invoegen onderaan.

Stap 3: Klik vervolgens op de save icoon.

Is de stadsbelasting een percentage in plaats van een vast bedrag? Vul dan bij het tarief in 5 (bij 5%) en  
bij de opmerkingen de tekst ‘% van de kamerprijs’.

Aanpassen tarieven en beschikbaarheid van vergaderzalen

Stap 1: Kies bij vergaderzalen voor: Arrangementstarieven.

Stap 2: Wijzig uw tarieven. Let op, de tarieven kunnen enkel naar beneden worden aangepast.

Stap 3: Klik op update op de onderste regel.
Als u de tarieven voor een langere periode wilt wijzigen kan dit bij Vergaderzalen ➜ Tarieven – periode.
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Losse vergadertarieven invoeren of wijzingen

Stap 1: Kies bij vergaderzalen voor extra diensten. 

Stap 2: Pas de losse tarieven aan.

Stap 3: Klik op de save icoon. 

Worldmeetings maakt gebruik van een indicatief bedrag voor de plenaire zaalhuur voor een dagdeel.  
Voor de sub-zaal huur vragen wij een indicatief bedrag voor de gehele dag. Deze losse tarieven kunt u  
het gehele jaar door en ook per aanvraag aanpassen.


