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Widgets plaatsen 
 

Wat is het? 

Online widgets zijn een soort miniprogramma's die actuele informatie weergeven. Met 

de Zoover widgets heeft u de mogelijkheid om uw eigen Zoover score toe te voegen aan 

uw website. Door middel van de widgets heeft u altijd toegang tot het actuele aantal 

reviews en de score. Ook helpen zij met het verzamelen van nieuwe reviews. Er zijn 

diverse formaten, afbeeldingen en talen beschikbaar.  

Hoe werkt het? 

De widgets zijn gratis beschikbaar via uw eigenaren account. Login op het account en ga 

naar “Voeg Zoover score toe aan uw website”. Het enige wat u hoef te doen is een keuze 

te maken tussen de beschikbare widgets, deze naar wens aan te passen en de broncode 

te kopiëren en te plaatsen op uw website. De widget ververst automatisch, u hoeft de 

code dus maar eenmalig op uw website te plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor widgets zijn er beschikbaar?  

• Zoover button 

Een Zoover logo in 3 verschillende kleuren welke doorklikt naar uw pagina op 

Zoover. 

• Accommodatie widget 

Een widget waarin uw algemene score, subscores, een link met “Voeg een review 

toe” en een foto geplaatst kan worden. Deze is naar wens in kleur en grote aan te 

passen.  

• Weer widget 

Deze widget toont het actuele weer van uw plaats plus het aantal reviews.  

• Schrijf een review widget  

Deze widgets helpen u bij het verzamelen van nieuwe reviews. Er zijn 2 formaten 

en 2 quotes beschikbaar. U heeft een tal van opties om de afbeelding naar wens 

te wijzigen. De button met “Schrijf een review” zorgt voor een stijging in review op 

uw accommodatie-pagina.  
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Wat levert het op? 

✓ De widget geeft uw website bezoekers extra vertrouwen 

✓ Uw reputatie draagt bij aan een stijging in het aantal boekingen  

✓ Meer en langer verkeer op uw eigen website 

✓ Met de widget kunt u eenvoudig nieuwe reviews verzamelen voor de Zoover 

Awards 

 

 


