
 

 

Hotelbooking Lite plugin – Starters 
handleiding 

      

 

De Hotelbooking (lite) plugin van MotoPress is ideaal voor als je 
vakantiehuisjes, kamers of bed & breakfast wilt verhuren. De 
mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en flexibel. En door de 
combinatie met Hotel Booking & Divi Integration kun je de lay-out 
mooi laten aansluiten op de huisstijl van je website. 

 

 

 

In deze handleiding ga ik in op de belangrijkste instellingen van 
Hotelbooking Lite (de gratis versie) zodat je een start kunt maken 
met het verhuren van je accommodaties online. Als je deze 
handleiding hebt doorlopen staan je accommodaties online en kun 
je boekingen ontvangen. 

 

  

https://motopress.com/products/hotel-booking/
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Accommodatie 
Als de plugin is toegevoegd zie je in je Wordpress Dashboard, in het linker menu 
Accommodatie en Reserveringen staan. We starten deze handleidingen met 
Een type accommodatie toevoegen. 

 

Een type accommodatie toevoegen 

Let op: dit is niet de daadwerkelijke kamer maar een type zoals 2-
persoonskamer. 

Voeg altijd een type accommodatie toe. Hebben al je accommodaties exact 
dezelfde specificaties? Dan heb je 1 type accommodatie en vul je bij het aantal 
accommodaties bijvoorbeeld 6 in. 

Er zijn vele opties en invulmogelijkheden. Vul in wat voor jou accommodatie van 
toepassing is. De rest kun je gerust openlaten of later aanvullen als je dat wilt. 

De belangrijkste invulvelden zijn: 

Titel toevoegen: Geef het accommodatietype een naam bijvoorbeeld 2-
persoonskamer 

Tekstveld: Maak je toekomstige gasten enthousiast met een wervende 
beschrijving! 

 

 

 

Scrol verder naar onder om meer specificaties toe te voegen. 



 

 

Capaciteit: vul in  met hoeveel gasten de accommodatie gebruikt kan worden 

Beschikbare diensten: vul in welke (extra) diensten bij deze accommodatie 
beschikbaar zijn. 

 

Dan ga je verder naar de invulvelden in de rechter zijbalk: 

Uitgelichte afbeelding: Deze afbeelding is de hoofdafbeelding van je 
accommodatie. Die zal zichtbaar in het overzicht van je accommodaties. 

Fotogalerij: Voeg de uitgelichte afbeelding + de overige foto’s van de 
accommodatie toe. 

➢ De stappen van Een type accommodatie toevoegen kun je voor elke 
accommodatie opnieuw doorlopen. 

 

 

 

Als je alles hebt ingevuld kun je bovenin de rechterzijbalk zien hoe het er op je 
pagina uitziet door op Wijzigingen bekijken te klikken. Staat alles goed? Dan 
klik je op Updaten voor opslaan. 



 

 

 

 

Een seizoen aan je accommodatie toevoegen 

Deze optie is echt heel erg handig. Als je tarieven per periode verschillen kun je 
dat hier instellen en vooruit plannen. Automatisch wordt dat ook meegenomen 
wanneer klanten boeken. Ze krijgen dus altijd het tarief te zien wat past bij hun 
boekingsperiode. 

In dit voorbeeld maak een laagseizoen tarief en een hoogseizoen tarief. 

Ga in je Wordpress dashboard naar het linker zijbalk menu en klik op 
Accommodaties, Seizoenen, Nieuwe toevoegen. 

Daarna geef je het seizoen een naam en vul je de begin- en einddatum in. Je 
kunt meerdere dagen selecteren door je CNTR-toets in te drukken en 
tegelijkertijd de gewenste dagen aan te klikken. 

Klik op Updaten en dan op nieuw toevoegen om de volgende periode in te 
stellen. 

Tip: Let op dat er geen overlap zit in de seizoensdata. 

 



 

 

 
 

Tarieven instellen  

Nu je de seizoenen hebt bepaald kun je de tarieven gaan instellen. 

Via het menu aan de linkerkant van je Wordpress ga je naar Accommodaties, 
Tarieven, Toevoegen. 

Vul de Titel in, kies bij Type kamer voor welk type accommodatie het geldig is 
en voeg eventueel een beschrijving toe die op de afrekenpagina getoond kan 
worden. 

Klik daarna op Tarief aanmaken. 

 
 
Er opent zich nu een nieuw scherm waarop je de variaties in prijs voor deze 
accommodatie kunt toevoegen. 

Kies het seizoen en vul de prijs in per nacht. 

Als je meerdere seizoenen hebt toegevoegd kun je met nieuwe seizoensprijs 
toevoegen per seizoen het tarief per nacht voor deze accommodatie instellen.  



 

 

Klik daarna rechts bovenin op Tarief Bijwerken om op te slaan. 

 
 

Accommodaties 

Nu kunnen we de werkelijke kamers of huisjes gaan toevoegen. In je 
Dashboardmenu via Accommodatie, Accommodaties. 

Dit zijn je echte accommodaties zoals kamers, appartementen, huizen, villa's, 
bedden (voor hostels) enz. 

Via Generate Accommodations kun je in 1 keer het totaal weergeven. Wanneer 
je bijvoorbeeld bij Type Accommodatie een 2-persoonskamer hebt aangemaakt 
met als aantal 6, dan worden er via Generate Accomodations in 1 keer, 6 stuks 2-
persoonskamers in de lijst toegevoegd.   

Of je kunt handmatig iedere kamer, huisje of bed toevoegen en dan selecteren 
welk type accommodatie erbij hoort (bijvoorbeeld 2 persoons kamer).  

 

Accommodatie Instellingen 
 

Via Dashboard, Accommodatie, Instellingen, kun je allerlei instellingen van de 
plugin regelen. 

Bovenin zie je meerdere tabbladen.  

Algemeen Doorloop de algemene instellingen en kies bijvoorbeeld je 
bevestigingsopties en in- en uitchecktijden. 



 

 

E-mails van beheerder Kies hoe en of jij e-mails wilt ontvangen wanneer er een 
boeking wordt geplaatst. 

E-mails van klanten De e-mails zoals ze naar de klant worden gestuurd. Je kunt 
bijvoorbeeld eigen tekst toevoegen. Dit is onderverdeeld in: 

GEANNULEERDE BOEKING E-MAIL 

E-mail die naar de klant gestuurd wordt als een boeking werd geannuleerd. 

NIEUWE BOEKING E-MAIL (BEVESTIGING VAN BEHEERDER) 

E-mail om naar een klant te sturen wanneer een boeking is geplaatst. Mits dit is 
geactiveerd bij instellingen. 

NIEUWE RESERVERING-E-MAIL (BEVESTIGING DOOR DE GEBRUIKER) 

E-mail om naar een klant te sturen wanneer een boeking is geplaatst. Deze e-
mail wordt verzonden wanneer Boekingsbevestigingsmodus (bij instellingen – 
algemeen) is ingesteld op: Klantbevestiging via e-mail. 

E-MAIL GOEDGEKEURDE BOEKING 

E-mail om naar een klant te sturen als een boeking is goedgekeurd. 

 

E-mail instellingen 

Stel de beheerder en lay-out van de e-mails in. 

 

Betalings Getaways 

Voor alle instellingen die te maken hebben met de betaling. 

De algemene instellingen zijn weer onderverdeeld in tabbladen met ieder eigen 
instellingen: 

• Algemene Instellingen  

• Testbetaling  

• Betaal bij aankomst  

• Rechtstreekse bankoverschrijving 

• PayPal  

• 2Checkout  

• Stripe  

• Braintree  

• Beanstream/Bambora 

 



 

 

 

 

 

Reserveringen 
Als de plugin is toegevoegd zie je in je Wordpress Dashboard, in het linker menu 
Reserveringen staan. Dit is ook weer onderverdeeld in kopjes. 

Alle boekingen 

Een overzicht van alle boekingen. Je hebt hier ook de  mogelijkheid de boeking 
aan te passen. De datum en persoonsgegevens kunnen hier allemaal gewijzigd 
of verder aangevuld worden. 

Betalingsgeschiedenis 

Een overzicht van betalingen met specificaties. Je kunt hier ook handmatig 
betalingen toevoegen voor klanten die bijvoorbeeld contant of via 
bankoverschrijving hebben betaald. Zo kun je alles bij elkaar voegen tot 1 
overzicht.  

Kalender 

In de kalender zie je alle boekingen en hun status. Je kunt selecteren op Maand, 
Kwartaal of Jaarweergave. 

Door met je cursor de boeking aan te wijzen zie je boekingsgegevens en kun je 
deze ook openklikken voor specificaties. 



 

 

 

Coupons 

Hier kun je coupons of kortingsbonnen aanmaken. Kies voor welke 
accommodatie en hoe lang de coupons geldig zijn. 

Kies een code, bijvoorbeeld Zomeractie21, vul de korting en de vervaldatum 
van de coupon in en deel de code met je (aanstaande) klanten. 

Boekingsregels 

Voeg regels toe voor incheckdagen, minimum verblijf of blokkeer een 
accommodatie. 

Belastingen en kosten 

Hier kun je standaard kosten en belastingen toevoegen die dan automatisch 
aan het totaalbedrag van de boeking worden toegevoegd. 

 

Testen! 

Nu je alles hebt doorlopen kun je een test boeking doen. Ga naar je website en 
doorloop het proces alsof je een klant bent. Wees kritisch en kijk waar je nog 
verbeteringen voor je klant kunt aanbrengen.  

Heb je direct online betalen toegevoegd? Dan kun je bij Accomodaties, 
Instellingen, Betalingsgateways, testbetaling aanzetten zodat je zonder te 
betalen het hele proces zelf kunt testen. 

 



 

 

 

Gefeliciteerd! Je hebt nu kennis gemaakt met Hotelbooking Lite. Kom je er 
toch niet uit? Neem gerust contact op.  


