MAAK EEN PAGINA VOOR JE ERVARING
Jouw Airbnb-pagina is eigenlijk de etalage van je ervaring. Het is het eerste wat gasten zien voordat ze besluiten
om te boeken. Terwijl jij deze pagina aanmaakt, kun je deze gids als voorbeeld gebruiken.

Goede foto’s zijn ontzettend belangrijk! Op
basis van foto’s besluiten de meeste gasten of
ze de ervaring willen boeken.

Trek de aandacht van je gast
Titel. Kies een duidelijke en beschrijvende
titel. Je kunt altijd gratis om hulp vragen
aan een professionele schrijver, dus maak
je geen zorgen als het niet perfect is.

Tijd. Kies de gemiddelde lengte van je
ervaring. Als je wilt kun je dit altijd
aanpassen voor elke individuele dag.

Prijs. Een aantrekkelijke basisprijs kiezen
voor je gasten kan je helpen om de eerste
goede recensies te krijgen.

Beschrijf je ervaring in detail
Over Jou. Beschrijf waarom jij zo
gepassioneerd bent over deze ervaring. En
ben je geloofwaardig in je beschrijving?

Wat Gaan We Doen. Leg duidelijk uit
wat jullie allemaal gaan doen. Stel dat jij
in de schoenen van je gast staat: wat zou
jij willen weten?

Wat Is Inbegrepen. Zorg ervoor dat je
een overzicht maakt met alles waar jij in
zal voorzien; gasten bepalen vaak de
waarde van de ervaring aan de hand van
de dingen die zijn inbegrepen.

Notities (Optioneel) Zorg dat je de goede
verwachtingen stelt. Is er iets dat niet is
inbegrepen en wat gasten misschien wel
verwachten? (bijv. vervoer)
Niet zichtbaar in dit voorbeeld.

Waar We Heen Gaan. Beschrijf alle
locaties die jullie zullen bezoeken tijdens
de ervaring en waarom die plekken
belangrijk zijn voor jou. Wat maakt ze
uniek en speciaal?

Met de details eindigen
Voorwaarden. Moeten je gasten een
goede conditie hebben om mee te kunnen
doen? Is de ervaring geschikt voor
beginners? Schrijf het hier op.

Groepsgrootte. Je kunt maximaal tien
gasten tegelijkertijd meenemen. Omdat
gasten direct kunnen reserveren, is het
minimum een gast. Dit geldt voor elke
ervaring op Airbnb

Voorbereidingstijd. Hoe ver van te voren
moet jij je voorbereiden op je ervaring? Kun
je gasten toelaten die last-minute boeken?
Je kunt je aantal potentiële boekingen
vergroten door deze instellingen laag te
houden.

Beschikbaarheid. Nadat je ervaring is
gepubliceerd kun je de beschikbaarheid
instellen op de app van Airbnb. Je krijgt
aparte instructies voor deze stap.

