
 
Commentaren op TripAdvisor en de sites van Toerisme Vlaanderen 

 
FAQ voor logiesuitbaters 

 

 

 

Voorlopig enkel hotels en B&B’s 

 

 

1. Wat is er veranderd bij de overschakeling naar de nieuwe Vlaanderen 

Vakantieland site? 

Op de vorige versie van de website werden de commentaren ingegeven via een formulier 
waarna ze automatisch op de site verschenen.  

Op de nieuwe site werken we samen met TripAdvisor. Commentaren worden via de site 

van TripAdvisor ingegeven en komen zo niet alleen op TripAdvisor zelf te staan, maar 

ook op www.vlaanderen-vakantieland.be onder de tab ‘commentaren’ op de detailpagina 

van uw logies. Ook op onze andere marktsites (US, UK, Spanje,…) zullen de 

commentaren te zien zijn in de betreffende taal indien beschikbaar. 

 

 

2. Wat is TripAdvisor en waarom kozen we deze partner? 

TripAdvisor is de grootste reissite en is wereldwijd bekend. De site is in 2000 in Boston 

(US) opgericht als een bron van vertrouwd advies van echte reizigers. Daarnaast helpt 

het mensen hun reis te plannen, een verblijf te zoeken, het vervoer te regelen en uit te 

zoeken wat er ter plaatse te doen is. De site heeft: 

- Meer dan 50 miljoen maandelijkse bezoekers 

- 20 miljoen leden 

- Meer dan 50 miljoen commentaren en meningen 

We kozen TripAdvisor om ervoor te zorgen dat de commentaren gegeven door uw gasten 

niet alleen op www.vlaanderen-vakantieland.be en andere marktsites te zien zijn, maar 

ook op TripAdvisor zelf. Aangezien het grote bereik is dit zeker interessant om nieuwe 

potentiële bezoekers aan te trekken. Onze samenwerking met TripAdvisor bestaat er 

enkel in de commentaren van de eindgebruikers te integreren op onze sites. 

Momenteel is TripAdvisor onze enige partner op vlak van reviews of commentaren. Dit 

omdat het enerzijds de grootste speler op de markt is en anderzijds omdat TripAdvisor 

verschillende talen aanbiedt. Zo kunnen we met deze ene partner verschillende 

marktwebsites voorzien van commentaren. Een toekomstige samenwerking met andere 

partners is niet uitgesloten. Zo kunnen we voor bepaalde markten misschien 

samenwerken met een partner die voor die betreffende markt belangrijker is dan 
TripAdvisor. 

 

 

3. Waarom is het belangrijk om commentaren te krijgen? 

 

Uit onderzoek is gebleken dat reizigers veel belang hechten aan wat anderen te zeggen 

hebben over het verblijf waar ze overwegen te logeren. Velen denken er zelfs nog niet 

aan te boeken als ze geen commentaren over het logies hebben gezien!  

http://www.vlaanderen-vakantieland.be/
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Sommige commentaren geven actuele en relevante informatie en kunnen helpen om 

bepaalde zaken te verbeteren. Ze geven je ook feedback over hoe de gasten hun verblijf 

vonden. Daarbij is het ook fijn om ook complimenten te krijgen. 

 

 

 

4. Bij mijn logiesdetailpagina staan geen commentaren. Hoe zorg ik ervoor dat 

ik ook commentaren krijg? 

 

Kijk of je logies al op TripAdvisor staat. Je kan dit eenvoudig checken door naar 

http://www.tripadvisor.nl te surfen en in de zoekbox bovenaan de naam van je logies te 

tikken eventueel gevolgd door de locatie. 

 

 Staat je logies nog niet op TripAdvisor, volg dan de stappen bij vraag 6 om je 

verblijf toe te voegen. 

 Staat je logies wel op TripAdvisor, heb je daar al minstens één commentaar 

gekregen maar staan die commentaren nog niet op vlaanderen-vakantieland.be? 

Dan is jouw logies nog niet gemapt met onze websites of is er ergens iets fout 

gelopen. Stuur in dat geval een mailtje naar 

maaike.deketele@toerismevlaanderen.be. 

 

 

 

5. Is aanmelden op TripAdvisor gratis? 

 

Je kan gratis een detailpagina aanmaken voor je accommodatie. Deze is vrij rudimentair 

en bevat enkel de naam van je logies, het adres, foto’s en eventuele video’s. Het is niet 

mogelijk om hierbij eigen telefoonnummers, e-mailadressen of websites te vermelden. 

Ook tijdelijke items zoals evenementen en optredens worden niet vermeld. Wil je dat 

wel, dan is een upgrade nodig naar een bedrijfsvermelding. De kost daarvan wordt 

berekend naar gelang de grootte van je logies.  

 

 

 

6. Hoe zet ik mijn logies gratis op TripAdvisor? 

Registreer jezelf en je accommodatie. Eerst wordt gevraagd jou als persoon te 

registreren. Daarna jouw logies. Deze worden dan aan elkaar gekoppeld. 

A. Zoek je logies of maak een nieuwe fiche voor je logies aan 

Ga naar http://www.tripadvisor.nl/Owners 

Klik in het linkermenu op 'Accommodaties' 

Typ je woonplaats en de naam van je logies in de zoekbox in het midden en klik op 

zoeken.  

* Staat je logies in de lijst, vink dan het bolletje aan. 
Klik op de knop 'registreren'. Pas na registratie kan je je pagina opstellen en beheren. 

* Is je logies niet gevonden, klik dan op de link 'vertel ons er meer over'.  

(http://www.tripadvisor.nl/pages/getlisted_hotel_new.html) Vul het formulier in en klik 

op 'submit'. 

B.  Vul de basisgegevens over je accommodatie in 

http://www.tripadvisor.nl/
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Eens je geregistreerd bent, kan je de gegevens van jouw accommodatie wijzigen door 

telkens op de groene knop ‘edit’ te drukken die naast de titel van elk blokje staat: 

1. Your information: hier staat de informatie van jou als persoon.  

2. Your accommodation listing: hierin komt informatie over je logies: naam, 

adres, telefoonnummer, e-mail, URL, aantal kamers, prijsklasse en voorzieningen 

3. Description of your property: hier kan je een korte beschrijving nalaten. 

Vermeld vooral die zaken die jouw logies onderscheiden van de concurrentie. Is 

het een historisch gebouw, heeft het een spectaculair uitzicht of is het recent 

gerenoveerd? Er is geen beperking van het aantal woorden, maar maak het toch 

niet te lang zodat de bezoeker gemotiveerd is om te tekst te lezen. 

 Deze pagina is achteraf terug te vinden via:  

- http://www.tripadvisor.com/Owners 

- link ‘Manage your listing’ rechtsboven de pagina 

- link ‘Manage your TripAdvisor page’ (eerste groene bol met potloodje) 

- link ‘Edit business description/amenities’ (groene bol met potloodje) 

 
C. Voeg foto’s en video’s over je accommodatie toe 

Foto’s (Add/update photos) 

Reizigers vinden het fijn om veel foto's te zien. Bij voorkeur meer dan 20. Als 

logiesuitbater kan je er onbeperkt opladen. Deze foto's zullen te zien zijn op je 

detailpagina samen met foto's die gepost worden door mensen die een commentaar 

gaven, de reizigersfoto’s. Ook kan er één foto als hoofdfoto gekozen worden.  

 

A. Eigenaarsfoto’s (Property photos) 

- Klik op de blauwe link ‘add photos’ om één of meerdere foto’s toe te voegen. 

- In het formulier kan je door op ‘bladeren’ te klikken een foto ophalen van op je 

computer. 

- De foto die je aankruist als ‘set as primary photo’ zal als eerste foto getoond 

worden op TripAdvisor. 

- In het veld onder ‘Enter your caption here’ kan je een korte beschrijving van de 

foto intypen. Deze beschrijving wordt getoond als je op de foto’s klikt op je 

detailpagina. 

- Eens alle foto’s zijn geselecteerd, klik je op de knop ‘submit’. 

- De opgeladen foto’s kan je gemakkelijk van beschrijving veranderen door onder 

de foto een andere tekst in te typen. Ook kan eenvoudig een andere hoofdfoto of 

primary Photo gekozen worden.  

- Wil je een foto wissen, vink dan het vakje aan bij ‘Delete Photo’ en klik onderaan 

op ‘Save’. 

 

B. Reizigers foto’s 

Deze foto’s kunnen enkel door gasten worden opgeladen. De mogelijkheid is 

daartoe voorzien in het commentaarformulier. 

 

Video’s (Add/update videos) 

 

Video's brengen je accommodatie tot leven. Als je video's hebt, laad ze dan zeker op. 

Je kan je video een naam geven, een korte beschrijving en 6 keywords of 

sleutelwoorden. Deze laatste zorgen ervoor dat jouw logies hoger komt in de 

zoekresultaten als bezoekers op één of meerdere van die sleutelwoorden zoeken. Je 

bent onbeperkt in het aantal video's die je kan opladen, maar ze zijn per stuk wel 

beperkt in tijd (10 min) en bestandsgrootte (100MB). De toegelaten formaten zijn 

AVI, Quicktime, Windows Media en MPEG4. 

 

http://www.tripadvisor.com/Owners


 

 Deze pagina’s zijn terug te vinden via:  

- http://www.tripadvisor.com/Owners 

- link ‘Manage your listing’ rechtsboven de pagina 

- link ‘Manage your TripAdvisor page’ (eerste groene bol met potloodje) 
- link ‘Add/update photo’s’ & ‘Add/update videos’  

 

 

7. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn eerste commentaren krijg op www.vlaanderen-

vakantieland.be? 

 

De eerste stap is je aanmelden op TripAdvisor. Zie vraag 6. 

 

Als je je maar recent hebt aangemeld op TripAdvisor, dan zullen de commentaren nog 

niet op www.vlaanderen-vakantieland.be verschijnen. Volgende stappen moeten 

daarvoor genomen worden: 

1. Laat ons weten dat je graag de commentaren van TripAdvisor op vlaanderen-

vakantieland.be zou plaatsen door te mailen naar 

maaike.deketele@toerismevlaanderen.be. Let wel, voorlopig kunnen we enkel de 

commentaren van hotels en B&B’s tonen op onze website. 

2. Wij zoeken het identificatienummer op van jouw logies en bundelen die samen 

met die van andere logies. Op bepaalde tijdstippen sturen we deze lijst door naar 

TripAdvisor. Zij geven per logies een nummer terug.  

3. Wij implementeren dit nummer en na een update van jouw logies op onze site(s) 

zullen de TripAdvisor commentaren ook te zien zijn op alle marktsites. 

 

Hoe wordt een commentaar gegeven? 

- Ga naar www.vlaanderen-vakantieland.be 

- Ga naar de detailpagina van je logies (tik de naam van het logies in de zoekbox of 

zoek het logies via de filteropties via ‘Kies je verblijf’ -> ‘logies’) en klik op de tab 

‘commentaren’ 

- klik op de link ‘Zelf een commentaar toevoegen?’ 

Deze link opent jouw logiepagina op TripAdvisor en toont het formulier om een 

commentaar te kunnen geven. 

 

 

 

8. Wat zijn de gratis mogelijkheden op TripAdvisor? 

Op TripAdvisor kan je een gratis pagina aanmaken waar je logies vermeld wordt. Er is 

één vermelding toegelaten per accommodatie. Je krijgt een beperkte detailpagina met 

daarop volgende zaken: 

- Naam van het logies 

- Adres (straat, nummer, postcode, gemeente en land) 

- Foto’s (zowel komende van de logiesuitbater als van de gasten indien 

toegevoegd) 

- Video’s indien toegevoegd 

- Bijkomende info onder de link ‘hotelvoorzieningen’/’Hotel amenities’. Hierin wordt 

het type accommodatie, de eventuele faciliteiten en de beschrijving getoond. 

- Kaartje met de situering van je logies 

- Algemene beoordeling: via de 5 al dan niet gekleurde bolletjes kan je in één 
oogopslag zien hoeveel de gemiddelde score is van je logies. 

http://www.tripadvisor.com/Owners
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Wat er niet op staat: 

- telefoon, email, website 

- prijzen 

- Arrangementen 
- Tijdelijke items zoals evenementen en optredens  

  

 

9. Wat zijn de betalende mogelijkheden op TripAdvisor? 

 

Als je de upgrade doet naar een betalende bedrijfsvermelding, kan je contactinformatie 

(telefoonnummers, e-mailadressen en websites) en speciale aanbiedingen weergeven op 

TripAdvisor. Hierdoor wordt je accommodatie aantrekkelijker voor potientiële gasten en 

wordt het vooral eenvoudiger om te boeken. 

 

Concreet kan je: 

- een website, e-mailadres en telefoonnummer toevoegen 

- een speciale aanbieding maken. Deze is te zien op meerdere pagina's op de 

website van TripAdvisor, waaronder de accommodatielijst voor jouw regio en de 

pagina van jouw accommodatie. Jouw speciale aanbieding verschijnt bovenaan de 

lijst met accommodaties in jouw regio, ongeacht jouw ranking op TripAdvisor. Op 

die manier ben je de locale concurrentie een stapje voor.   

De prijs hiervoor is afhankelijk van het aantal kamers. Alle info hierover vind je op  

http://www.tripadvisor.nl/BusinessListings-t1#Features. 

 

Het is ook mogelijk om jouw logies te vergelijken met meerdere andere en zelf 

uitgekozen logies. Bv. Alle 4 sterrenhotels in je buurt, de best scorende concurrenten,… 

Daarbij kan je automatisch bericht krijgen als scores of commentaren onder je 

vooropgesteld doel dreigen te vallen. Deze dienst (ReviewMetrix Pro Plus™ ) is wel 

betalend. Alle info op https://www.reviewmetrix.com/tabpurchase.aspx. 

 

 

 

10. Hoe kan ik mijn klanten aanraden een commentaar te geven? 

 

Vraag hun bij het vertrek om nog even naar www.vlaanderen-vakantieland.be te surfen, 

jouw logies op te zoeken en een woordje achter te laten. 

 

Het kan ook handig zijn om een (oude) pc of iPad aan de balie te plaatsen met daarop 

jouw logiesdetailpagina op www.vlaanderen-vakantieland.be standaard geopend. Dan 

hoeven de gasten jouw logies achteraf niet meer op te zoeken en ben je zeker dat je een 

commentaar krijgt. 

 

 

 

11. Worden de commentaren gecontroleerd vooraleer ze op de site verschijnen? 

 

Ja, commentaren worden nagekeken vooraleer ze op de site gepubliceerd worden. Dit 

gebeurt niet zoals vroeger door Toerisme Vlaanderen, maar wel door TripAdvisor. Alle 

reizigersbeoordelingen moeten voldoen aan de richtlijnen van TripAdvisor. Een 

commentaar wordt niet gepubliceerd, tenzij deze voldoet aan onderstaande voorwaarden 

van TripAdvisor: 

1. Gezinsvriendelijk 

Geen vloeken, bedreigingen, bevooroordeelde opmerkingen, haatdragende 

tekst of andere niet-gezinsvriendelijke inhoud. Geen meldingen van overlijden, 

https://www.reviewmetrix.com/tabpurchase.aspx
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gewelddadige criminele activiteiten of deelname in drugsgerelateerde 

activiteiten. Overlijdensberichten worden afzonderlijk in overweging genomen. 

 

2. Uniek en onafhankelijk 

Er mag één beoordeling per persoon worden gegeven over elk willekeurig 

onderwerp. Geen herhaalde beoordelingen over hetzelfde onderwerp door 

dezelfde beoordelaar, geen vragen voor andere beoordelaars of opmerkingen 

over andere beoordelingen, beoordelaars of managementreacties. Als de 

commentaargever een beoordeling wil bijwerken, dan kan hij contact opnemen 

met TripAdvisor. Zij zullen het oude commentaar verwijderen en hem laten 

weten wanneer een nieuwe kan ingezonden worden. 

 

3. Originelen 

Geen geciteerd materiaal van andere bronnen, geen materiaal dat elders is 

gepubliceerd, inclusief andere sites met reisbeoordelingen. 

 

4. Individueel vanuit het perspectief van een reiziger 

Beoordelingen moeten gebaseerd zijn op eigen ervaringen. Geen 

beoordelingen die geschreven zijn door eigenaars of management die zich 

voordoen als gasten. Geen beoordelingen die geschreven zijn door huidige of 

voormalige werknemers, of andere personen die in verband staan met of 

verwant zijn aan werknemers van een organisatie die op de site staat vermeld. 

Geen verhalen uit tweede hand. Geen verhalen van horen zeggen, inclusief 

geruchten, citaten van andere bronnen of de mening/ervaring van anderen. 

Uitsluitend de mening en/of ervaring van individuele reizigers. (Opmerking: 

verhalen van horen zeggen is ongeverifieerde informatie die verkregen is van 

iemand anders.)  

 

Beoordelingen mogen niet geschreven worden naar aanleiding van een 

incentive van een eigenaar. Het aanbieden van kortingen (op huidige of 

toekomstige verblijven), kamerupgrades of enige andere vorm van 

voorkeursbehandeling in ruil voor een beoordeling is uitdrukkelijk verboden. 

Accommodaties die incentives blijken aan te bieden in ruil voor beoordelingen 

zullen overeenkomstig worden aangepakt.  

 

5. Relevant voor andere reizigers 

Geen persoonlijke beledigende taal of beschrijvingen, geen lastercampagnes 

en geen inhoud die niet relevant is voor toeristen en hen niet helpt. Geen 

beoordelingen over een reis die meer dan één jaar geleden plaatsvond. 

TripAdvisor is geen forum voor politieke, ethische of religieuze opvattingen. Ze 

plaatsen geen vragen of opmerkingen die zijn gericht aan vertegenwoordigers 

van een accommodatie of vragen/opmerkingen die zijn gericht aan, of gaan 

over, medewerkers van TripAdvisor of andere leden van TripAdvisor.  

 

6. Niet-commercieel 

Geen commerciële e-mailadressen of contactgegevens. Geen enkele vorm van 

promotiemateriaal. TripAdvisor behoudt zich te allen tijde het recht voor URL's 

te weigeren.  

 

7. Geschreven door een lid van TripAdvisor, ouder dan 13 jaar 

 

8. Geschreven volgens standaard e-mailetiquette 

Geen tekst die alleen in hoofdletters is geschreven, geen HTML-labels, veel 

typografische symbolen of straattaal. Hou er rekening mee dat veel soorten 

tekst- en paragraaflayout, waaronder opsommingen, niet in 

reizigersbeoordelingen worden weergegeven. 

 



9. Ingezonden met een geldig e-mailadres 

Geen vals e-mailadres gebruiken. TripAdvisor moet contact met de 

commentaarschrijver kunnen opnemen voor het geval er een probleem is met 

de beoordeling. TripAdvisor heeft de privacy hoog in het vaandel, lees daarom 

het privacybeleid op http://www.tripadvisor.nl/pages/privacy.html. 

 

 

12. Wanneer verschijnt een ingevoerd commentaar op de site? 

 

Nadat een commentaar is ingegeven op TripAdvisor wordt het nagekeken door 

TripAdvisor zelf. Uit ervaring merken we wel dat dit wel enkele dagen of weken kan 

duren. Daarna wordt dit commentaar samen met alle eventueel andere geschreven 

commentaren van die dag ’s nachts gepubliceerd op www.vlaanderen-vakantieland.be en 

de andere marktsites. Het kan zijn dat er net technische onderhoudswerken aan de gang 

zijn en het dus enkele dagen langer kan duren. Mochten de commentaren er na een 

week niet doorkomen, laat het ons dan weten op 

maaike.deketele@toerismevlaanderen.be. 

 

 

 

13. Commentaren ingegeven door onze gasten komen niet door op vlaanderen-

vakantieland.be. Wat kan ik doen? 

 

Als een commentaar op TripAdvisor te zien is en enkele dagen daarna nog steeds niet op 

www.vlaanderen-vakantieland.be, contacteer ons dan op 

maaike.deketele@toerismevlaanderen.be. 

 

 

 

14. Kan ik een melding krijgen als een nieuw commentaar wordt toegevoegd? 

 

Ja, meldingen kan je instellen in TripAdvisor. 

 Ga naar:  

- http://www.tripadvisor.com/Owners 

- link ‘Your TripAdvisor’ rechtsboven de pagina 
- selecteer ‘subscriptions’ in het dropdown menu 

 

15. Kan ik antwoorden op een commentaar ? 

 

Het is aan te raden te reageren op commentaren. Een reactie op een positief 

commentaar laat zien dat je het waardeert dat je gast de moeite heeft genomen om een 

commentaar te geven. Een reactie op een negatief commentaar toont dat je je bezoekers 

serieus neemt. Het geeft je meteen ook de gelegenheid om uit te leggen aan zowel de 

gever van de commentaar als aan potentiële gasten hoe je eventuele problemen gaat 

aanpakken. Het is wel niet de bedoeling om er een vraag-en antwoord spelletje van te 

maken. Enkel eenmalige constructieve feedback is wenselijk . 

 

Het antwoord wordt onder het commentaar zelf getoond. Er worden geen antwoorden 

getoond die enkel gericht zijn aan de schrijver van het commentaar. 

 

Om te antwoorden op een commentaar ga je naar: 

 

- http://www.tripadvisor.com/Owners 

- link ‘Manage your listing’ rechtsboven de pagina 

http://www.tripadvisor.nl/pages/privacy.html
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- link ‘Manage your reviews’ (groene bol met tekstballon) 

- Bij het blokje 'Respond to a review',klik je op ‘See our guidelines and post a 

reply’. 

- Selecteer het commentaar waarop je wil reageren door het bolletje ernaast te 

activeren. 

- Selecteer je relatie tot je logies (ben je owner, manager,...)? 

- Schrijf je antwoord en druk op 'submit'. 

 

 

 

16. Kan ik een overzicht krijgen van al mijn commentaren en niet slechts de 5 

meest recente? 

 

Op www.vlaanderen-vakantieland.be vind je de 5 meest recente commentaren. Klik je op 

de link ‘Bekijk alle commentaren van TripAdvisor’ onderaan die commentarenpagina dan 

zie je alle commentaren van je logies op de site van TripAdvisor zelf. 

 

 

 

17. Hoe kan ik het best mijn commentaren evalueren en opvolgen? 

 

 Ga naar:  

- http://www.tripadvisor.com/Owners 

- link ‘Manage your listing’ rechtsboven de pagina 

- link ‘Manage your reviews’ (groene bol met tekstballon) 

- link ‘Learn more’ onder het blokje ‘Track your property’s performance’ 

 

A. Analyze 

 

In TripAdvisor zit de mogelijkheid om je commentaren evalueren op vlak van 

bezoekerstevredenheid. Je kan ook zien hoe je het doet tegenover de concurrentie en 

andere logies in jouw buurt. Via grafieken zie je in één oogopslag wat de trend is van de 

gegeven commentaren.  

 

Het is ook mogelijk om jouw logies te vergelijken met meerdere andere en zelf 

uitgekozen logies. Bv. Alle 4 sterrenhotels in je buurt, de best scorende concurrenten,… 

Daarbij kan je automatisch bericht krijgen als scores of commentaren onder je 

vooropgesteld doel dreigen te vallen. Deze dienst (ReviewMetrix Pro Plus™) is wel 

betalend. Meer info op https://www.reviewmetrix.com/tabpurchase.aspx. 

 

B. Manage 

 

Hier zie je de 8 meest recente commentaren. Commentaren die een positieve score 

hebben worden in het groen getoond en commentaren met een negatieve score in het 

rood. 

 

Ook hier is het via de betalende dienst ReviewMetrix Pro™ mogelijk om hier verder in te 

gaan.  

 

CSI score = Customer Satisfaction Index 

  

 

C. Monitor 

Hier kan je de algemene score per commentaar meer in detail bekijken. Je kan ook zien 

of diegene die het commentaar gaf, jouw logies aanraadt voor anderen. 

http://www.vlaanderen-vakantieland.be/
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De betalende dienst ReviewMetrix Pro Plus™ laat je nog meer monitoropties toe: 

https://www.reviewmetrix.com/tabpurchase.aspx. 

 

 

18. Ik zie soms commentaren in het Engels of Frans. Hoe komt dat? 

 

Wanneer er minder dan 5 commentaren beschikbaar zijn in het Nederlands, dan worden 

bijkomende commentaren getoond in volgende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans en 

Italiaans. 

 

 

 

19. Ik zie maar 5 commentaren op vlaanderen-vakantieland.be terwijl ik er 

meer heb op TripAdvisor. 

 

De commentaren getoond op de site zijn altijd de 5 meest recente. Ze worden volledig 

getoond, de datum wordt vermeld en de rating wordt getoond aan de hand van de 5 

bolletjes. Wij zijn volgens contract gebonden om slechts 5 commentaren te tonen. De 

overige commentaren kunnen op TripAdvisor zelf bekeken worden door op de link ‘Bekijk 

alle commentaren op TripAdvisor’ onderaan de pagina te klikken. 

 

 

 

20. Vanaf hoeveel commentaren worden commentaren getoond op vlaanderen-

vakantieland.be?  

 

Van zodra er 1 commentaar ingegeven is in TripAdvisor, zal dit verschijnen op 

vlaanderen-vakantieland.be.  

 

 

 

21. Mijn oude commentaren op vlaanderen-vakantieland.be dateren nog van 

enkele jaren geleden, kunnen we ze laten wissen? 

 

Op de vorige website van vlaanderen-vakantieland.be kon rechtstreeks commentaar 

gegeven worden. Deze commentaren hebben we geïmporteerd naar de nieuwe versie 

van de website. Voorlopig worden ze nog getoond in een aparte tab.  

Voorlopig worden alle oudere commentaren getoond. Naar verloop van tijd zullen we de 

oudste wissen. 

 

 

 

22. Ik wil graag een specifiek ‘oud’ commentaar laten verwijderen. Is dit 

mogelijk? 

 

Helaas is het niet mogelijk afzonderlijke commentaren te laten verwijderen omdat deze 

nu als één geheel in de website geïntegreerd zijn. Wel zullen de oudste commentaren op 

termijn verdwijnen. 

 

 

 

23. Hoe gebeurt de classificatie (hotel, B&B,…) van mijn logies op TripAdvisor ? 

 

Aan de hand van de ingegeven data bij het aanmelden gaat TripAdvisor bepalen als welk 

type logies jouw verblijf zal getoond worden. Het is niet mogelik dit type eenvoudig te 

veranderen. Eventueel kan wel de vergunning gemaild of gefaxed worden. 



 

Dit is de regelgeving op TripAdvisor: 

 

We vermelden accommodaties die meerdere kamers/units aanbieden op één 

specifiek adres en die meer dan één groep gasten tegelijkertijd kunnen 

onderbrengen. De accommodatie moet een officiële naam en officieel adres 

hebben. In de accommodatie moet dagelijks management ter plaatse zijn. 

We beschouwen alle accommodaties die uitsluitend een klein/specifiek segment van 

het reizigerspubliek als gasten toelaat als 'Bijzondere accommodaties'. 

Om opgenomen te kunnen worden in een specifieke accommodatiecategorie moet 

onze redactie nagaan of de accommodatie: 

(1) voldoet aan de richtlijnen van TripAdvisor voor de categorie zoals hier vermeld. 

Dit betekent dat we moeten kunnen zien dat deze diensten vermeld zijn op de 

website van de accommodatie of op een partnerwebsite, zoals een VVV- of een 

reserveringswebsite; 

of: 

(2) een specifieke vergunning heeft als zijnde dat type gelegenheid, uitgegeven door 

ofwel de lokale toeristenbond of een overheidsinstantie. Eigenaren/managers 

kunnen ons een kopie van de vergunning faxen of e-mailen. (Fax in de VS: 1-

617-670-6301.) 

 Tabblad 'Hotels'  Om op het tabblad 'Hotels' te kunnen staan, moet de 

accommodatie alle vier van de volgende voorzieningen aanbieden: 

    * Een 24-uurs receptie. 

    * Dagelijkse schoonmaakservice, inbegrepen in het kamertarief. 

    * Een eigen badkamer voor elke unit. 

    * Indien een minimumverblijf is vereist, moet dit niet langer zijn dan 3 

nachten. 

 Tabblad 'B&B/pension'  Om op het tabblad 'B&B/pension' te kunnen staan, moet 

de gelegenheid beschikken over: 

    * Personeel ter plaatse. 

    * Dagelijkse schoonmaakservice, inbegrepen in het kamertarief. 

 Tabblad 'Andere accommodaties'  Om op het tabblad 'Andere accommodaties' te 

kunnen staan, moet de accommodatie beschikken over: 

    * Personeel ter plaatse. 

  Opmerking: elke accommodatie die gemeenschappelijke kamers (slaapzaal stijl) 

aanbiedt, wordt beschouwd als hostel en wordt vermeld onder 'Andere 

accommodaties'.  

 

In het management center staat onder de icoontjes in het blokje ‘Property administration 

tasks’ een link ‘Change property type’. 

 

 

 

24. Waar zijn de ‘aanraders volgens andere bezoekers’ naartoe? 

 

Omdat waarderingsscores en commentaren voor de bezoekers erg belangrijk zijn, 

hebben we deze veel dieper in de site geïntegreerd dan voorheen het geval was. Nu is 

het bij bijna elke zoekopdracht mogelijk om ook te filteren op ‘TripAdvisor waardering’. 

Dit maakt de aanraders heel specifiek en te combineren met de wensen van de potentiële 

gasten.  

 

De box ‘aanraders volgens andere bezoekers’ zelf staat momenteel niet meer op de site. 

We zullen deze box begin volgend jaar in een iets andere vorm terugplaatsen. Daarin 

zullen de logies komen die de beste algemene TripAdvisor score hebben. De 5 of 10 

beste zullen op de homepagina te zien zijn en de rest van de lijst kan opgevraagd 

worden door op een link te klikken. 

 



 

 

25. Ik vind geen antwoord op mijn vraag over TripAdvisor zelf, bij wie kan ik 

terecht? 

 

Op TripAdvisor staat een formulier waar je je vragen kan doorsturen: 

http://www.tripadvisor.nl/pages/contact.html 

 

Specifieke vragen over commentaren op vlaanderen-vakantieland.be kunnen gemaild 

worden naar maaike.deketele@toerismevlaanderen.be. 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.nl/pages/contact.html

