
Zoover
Eigenaren Handleiding



1.285.000
Unieke bezoekers per maand

5.953.000
Pageviews per maand

4.53 Min
Per sessie

Zoover biedt een relevant en groot bereik



Wij faciliteren in alle onderdelen waar u als accommodatie-houder 
behoefte aan heeft

Zichtbaarheid Vindbaarheid
Online 

reputatie
(Directe) 

Boekingen



• Gebruik waardevolle informatie uit reviews ter verbetering van uw 
accommodatie en de service

• Win een prestigieuze Zoover Award! (keurmerk voor de consument)

• Betere vindbaarheid op Google en meer bezoekers op uw eigen 
accommodatie-pagina 

• Verhoog het aantal terugkerende gasten door te reageren op reviews

• Meer zichtbaarheid op bestemming- en regiopagina’s op Zoover

Het belang van recente reviews

https://www.youtube.com/watch?v=mnTEZvwLMjc&t=2s
https://www.zoover.nl/spanje
https://www.zoover.nl/turkije/egeische-zee


Bent u straks ook één van de gelukkige winnaars?

De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende prijzen en geven erkenning aan de best gewaardeerde 
accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten simpelweg een review te laten schrijven over de ervaring 
tijdens het verblijf kan de accommodatie kans maken op een Award. 

De jury bestaat uit uw eigen gasten die een review op Zoover achterlaten. Een Zoover Award kan om deze reden 
gezien worden als een belangrijke publieksprijs in de reisbranche op basis van onafhankelijke reviews. Daarnaast 
levert de te winnen titel veel publiciteit, trotse medewerkers en extra gasten op.

Start met het verzamelen van reviews en maak kans op deze mooie prijs! 

Winnaars 2017

Meer informatie over de Zoover Awards

http://business.zoover.com/zoover-awards/


Het eigenaren account 

Voor het aanmelden voor het eigenaren 
account dient u zich eerst te registreren als 
eigenaar. 

Kies vervolgens voor de button Nieuw account 
aanmaken in het inlogscherm. U wordt dan 
doorverwezen naar de registratiepagina. 
Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, 
klikt u op de Verstuur button. 

U ontvangt een activeringsmail waarmee u het 
account definitief kunt activeren. Zodra het 
account geactiveerd is, kunt u het account direct 
gebruiken. 

http://www.zoover.nl/AccoOwner/Login.aspx


Inloggen

Inloggen voor het eigenaren account kan via deze link of via het blokje “bent u de eigenaar” op
uw accommodatie pagina. 

Wachtwoord vergeten
Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u de button Wachtwoord vergeten gebruiken in het 
inlogscherm. U ontvangt een email met daarin een nieuw wachtwoord. 

De mogelijkheden
De onderstaande mogelijkheden worden aangeboden in het eigenaren account. Deze kunnen 
geselecteerd worden vanuit de accommodatie eigenaren startpagina. 

http://www.zoover.nl/AccoOwner/Login.aspx
http://www.zoover.nl/AccoOwner/ForgotPassword.aspx


Foto’s uploaden / wijzigen

Foto’s uploaden 
Foto’s kunnen toegevoegd worden door op de startpagina 
van uw eigenaren-account gebruik te maken van de link 
Voeg hier uw foto’s toe. De foto’s die u wilt uploaden kunt u 
voorzien van een beschrijving. De foto’s worden binnen 24 
uur gepubliceerd.

Hoofdfoto wijzigen 
Voor het aanpassen van uw hoofd foto kunt u contact 
opnemen met onze Leisure Relations afdeling. De foto die u 
als hoofd foto wilt hebben graag eerst uploaden op uw 
pagina.

Het plaatsen van nieuw fotomateriaal zorgt er voor 
dat er een goed en duidelijk beeld ontstaat van uw 
accommodatie. Recente verbouwingen, renovaties of 
nieuwe faciliteiten kunt u via een beschrijving bij het 
foto materiaal kenbaar maken.

mailto:owners@zoover.com


Accommodatie-informatie
toevoegen

Accommodatie-informatie kan worden toegevoegd via het 
tabje Voeg informatie over faciliteiten toe. Hier kunt u 
informatie toevoegen en/of wijzigen zoals; adres gegevens, 
algemene informatie over de accommodatie, faciliteiten die 
aangeboden worden en kunt u uw accommodatie op een 
kaart aangeven. 

Vraag en Antwoord 
U heeft de mogelijkheid om zelf nieuwe onderwerpen aan te 
maken en om te reageren op berichten van bezoekers. 
Vragen en/of informatie met betrekking tot uw 
accommodatie kunt u op deze manier naar eigen inzicht 
beantwoorden. 

Tips
Via het tabje Tips kunt u tips toevoegen over uw 
accommodatie en over de omgeving. Wanneer u tips wilt 
bekijken hoeft u slechts het tabblad Tips te selecteren.



Reviewflow wijzigen  

Kindvriendelijkheid en Eetgelegenheid

Heeft u geen faciliteiten voor kinderen en / of eetgelegenheid, zorg er dan voor dat de volgende faciliteiten in 

het info tabje uitgeschakeld staan. Staan deze faciliteiten allemaal op Nee? Dan is het niet langer mogelijk om 

een score te geven voor kindvriendelijkheid en / of eetgelegenheid. 

Voor kindvriendelijkheid

• Animatie programma - Nee

• Kinderopvang - Nee

• Kinderspeelplaats – Nee

Voor eetgelegenheid

• Restaurant - Nee

• Snackbar - Nee

• Bar / Kantine - Nee



Reviews verzamelen 

U kunt eenvoudig reviews verzamelen via:

• Een tablet vanaf uw locatie

• Uw wifi kanaal

• Automatische mailings via het Zoover Welkom Thuis Email systeem

• Gratis promotiemateriaal

• Zoover Widgets via Voeg Zoover score toe aan uw website

Graag ontvangen wij uw IP-adres waarop de reviews worden verzameld, zodat wij 
ervan op de hoogte zijn dat er meerdere reviews vanaf hetzelfde adres binnenkomen.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze Leisure Relations afdeling.

Nieuwe reviews tellen zwaarder mee in 
de algemene score waardoor de score 
en de populariteit van uw 
accommodatie sneller stijgt, en 
hierdoor ook de zichtbaarheid van uw 
accommodatie.

mailto:owners@zoover.com


Reageer op reviews

Wanneer u klikt op de Reageer op reviews zal er bij iedere 
review een reageer button verschijnen. Door deze button 
aan te klikken, verschijnt er een venster waarin u een 
reactie kan plaatsen. 

Het is niet noodzakelijk te reageren op alle reviews, een 
korte unieke reactie op enkele beoordelingen is al 
voldoende. Vergeet niet te reageren op zowel positieve als 
negatieve feedback. 



Notificatie e-mails

U blijft altijd op de hoogte van nieuwe reviews via 
de notificatie e-mails.

Zoover stuurt u een notificatie e-mail wanneer u 
nieuwe reviews heeft ontvangen.

De mail wordt verstuurd naar het e-mail adres 
waarmee het eigenaren account is geregistreerd. 

Buitenlandse reviews kunt u terug vinden onder het 
tabje van de desbetreffende taal. 



Promotie materiaal

Hoe meer reviews uw accommodatie heeft, hoe betrouwbaarder de waardering 
voor potentiële gasten is. 

Ruim 90% van de vakantiegangers leest reviews voordat ze een vakantie boeken. 

Bestel ons gratis promotie materiaal en attendeer uw gasten op Zoover via de 
leuke ansichtkaarten of kleine reviewkaartjes. 

Bestel promotie materiaal

http://business.zoover.com/bestelformulier/


Promotie mogelijkheden - Premium account

Het premium pakket bestaat uit een directe link en een gepersonaliseerde banner op de 
accommodatiepagina. Het pakket draait een jaar lang op al onze Zoover websites. De banner 
geeft extra zichtbaarheid en herkenning onder Zoover gebruikers. 

De voordelen: 

• Exclusief op uw pagina 
(leaderboard positie) 

• Extra zichtbaar op regio niveau 

Interesse in een premium pakket?
Vraag hier meer informatie aan. 

http://business.zoover.com/bestelformulier-premium-pakket/


Onze nieuwsbrief ontvangen?
Wij houden u graag op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes, tips, lopende campagnes en informatie over 
Zoover via onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Als geregistreerd eigenaar krijgt u automatisch de 
nieuwsbrief. Een ander email adres opgeven of een 
tweede adres aanmelden kan via deze link.

http://nieuwsbrief.zoover.nl/acco_nieuwsbrief


Elke maand lichten wij een Zoover review uit en brengen we die langs bij het hotel, vakantiehuis of de camping 
waarvoor de review is geschreven. Gewapend met een flinke dosis confetti overhandigen wij één van de vele 
lovende reviews die de accommodatie heeft ontvangen.

De review van…. 

Bekijk de filmpjes

http://business.zoover.com/de-review-van/


Deel de Zoover acties en laat de reviews sneller stijgen. 

Bijna iedere week loopt er een actie waaraan uw gasten kunnen deelnemen. 

Profiteer mee op het marketing budget van Zoover 



Persberichten & Blog artikelen

We helpen vakantiegangers niet alleen door praktische informatie te delen op basis van reviews, 
maar ook door te inspireren. Dat doen we door het versturen van persberichten, artikelen op ons 
blog en de wekelijkse consumenten nieuwsbrief.

Hier is ruimte om uw accommodatie te promoten door middel van toplijstjes (Top-10 beste 
vakantieparken van Nederland).

Branded content op het blog of in de nieuwsbrief is één van de mogelijkheden om 
gegarandeerde publiciteit te krijgen, maar u kunt ook persberichten mailen naar 
webredactie@zoover.nl.

mailto:webredactie@zoover.nl
http://www.zoover.nl/blog/


Vragen & Support

Vragen over uw pagina? 
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! 

Ook al uw tips, ideeën en suggesties zijn welkom. 

Email: owners@zoover.com

Veel succes met uw accommodatie-pagina

mailto:owners@zoover.com

