
De marktplaats voor accommodaties en reizigers.

“We geloven dat het zoeken en boeken van goedkope vakantie-
accommodatie leuker, makkelijker en goedkoper kan dan tot nu toe het 

geval is.” Ben je ook benieuwd hoe jij kan bijdragen aan een leuk en uniek 
platform? Fijn dat we je interesse hebben. We noemen ons 

accommodatieplatform Booknites.com, de marktplaats voor jou en 
de aanbieders van accommodaties.

Booknites.com is een revolutie op het gebied van platformbenadering en jij 
kan er als bezoeker, aanbieder en investeerder van meeprofiteren. We 

leggen je graag hieronder uit hoe.
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Platform

Het Probleem

De Oplossing

Een platform is niet meer of minder dan een site waar vraag en 
aanbod bij elkaar worden gebracht. Je kent natuurlijk 
Booking.com, AirBnB en ook Thuisbezorgd en Uber. Deze 
platforms hebben alle met elkaar gemeen dat ze onmisbaar 
zijn en met name voor de aanbieders van diensten. Verder zijn 
ze natuurlijk uitermate handig voor de gebruikers van deze 

De accommodatieverschaffers hebben dit soort platforms nodig 
om hun product op internet succesvol aan te bieden. Om voor 
jou op het internet vindbaar te zijn, moeten ze namelijk hele hoge 
marketingkosten maken. En dus blijven de platforms de oplossing 
om hun product aan te bieden, al moeten ze variërend tussen de 
15 - 25% van hun totaalopbrengst via commissie aan de platforms 
betalen. 
Bijvoorbeeld, een overnachting in een Novotel kost 100 euro, 
Booking.com rekent 25% commissie en dus houdt Novotel slechts 
75 euro per nacht over. De 25 euro die Booking.com rekent, is per 
nacht (!) en niet eenmalig. Als gevolg hiervan is de opbrengst voor 
Novotel aanmerkelijk minder dan wanneer het hotel de kamer 
via haar eigen site verkoopt. Dit betekent dat zij een nog betere 
bezettingsgraad moeten halen om dit verlies aan inkomsten goed 
te maken. Novotel kan vanwege de concurrentie ook niet zomaar 
15 - 25% meer vragen. 
Het probleem is dat vele accommodatieverschaffers geen eigen 
middelen hebben om met hun eigen site beter vindbaar te zijn 
en daarnaast zijn zij voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van de 
platforms (soms zelfs 60% en meer). Ziedaar de verklaring voor de 
haat-liefdeverhouding die accommodatieverschaffers hebben met 
de platforms.

Met de komst van het platform Booknites.com verandert dit.
Booknites.com rekent alleen eenmalig advertentiekosten per
advertentie, meer niet. Alle verdiensten zijn voor de 
accommodatieverschaffer. De advertentie kan snel en op elk 
moment worden geplaatst en stelt de 
accommodatieverschaffer in staat om snel in te spelen op de 
marktsituatie om zo lege kamers te vullen. Geen commissies tot 
25% die men moet afdragen en zeker niet over de hele reissom, 
maar een éénmalig bedrag in de vorm van een 
advertentievergoeding net zoals bij Marktplaats.nl het geval is. De 
advertentie biedt altijd veel korting en is dus ook voor jou altijd 
interessant.

diensten die erop worden aangeboden. Jij bestelt je eten via Thuisbezorgd.nl omdat dit makkelijk is 
en het platform veel aanbod heeft. Logisch, want de naam is bekend en het platform heeft een groot 
aanbod van verschillende type maaltijden. Zo werkt dit ook voor de aanbieders van accommodaties 
via Booking.com en AirBnB. De platforms steken veel geld in marketing voor de vindbaarheid en de 
naamsbekendheid van hun site. Geld dat niet alleen afkomstig is van investeerders, maar zeker ook 
van de aanbieders die veel commissie (15% - 25%) betalen om tot dat platform te worden toegelaten.

INTRODUCTIE
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Voordelen:
Booknites.com een uniek en nieuw platform waar jij en de accommodatie-
verschaffer (particulier en professioneel) elkaar ontmoeten.
Kernwoorden: uniek, snel, makkelijk, overzichtelijk, goedkoop, privacy en eerlijk 
aanbod.

Booknites.com is een uniek platform dat met een andere aanpak voorziet in de
groeiende behoefte aan flexibel en goedkoop accommodatie aanbod. 
Deze andere aanpak geeft zowel jou, als de accommodatieverschaffer een enorm 
voordeel. Bij Booknites.com geniet jij altijd van (veel) korting op de normale
overnachtingsprijzen terwijl de accommodatieverschaffer meer verdient aan haar 
geboekte accommodatie doordat zij geen hoge commissies meer hoeft af te staan. 
De site is snel en simpel in gebruik en vraagt van jou geen inlog of profiel aanmaak.
Onder de kop Projectvoorstelling wordt stap voor stap de het idee van
Booknites.com verder uitgelegd.

Jij Accommodatieverschaffer

Geen inlog nodig Meer opbrengst
per boeking

Direct contact met jou

Directe betaling door jou

Aanbod snel te plaatsen

Aanbod snel 
te veranderen

Altijd veel korting

Snelle zoekresultaten

Betaling direct aan
de accommodatie

Direct contact met 
de accommodatie

1. Introductie.

BOOKNITES
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Het Booknites team bestaat uit:

Wij zullen hierna duidelijk uitleggen wat onze missie, visie en doel is en hoe we die samen 
met jou gaan bereiken.

Missie. Onze missie is het creëren en het in stand houden van een goed en simpel
werkend advertentieplatform dat accommodatieverschaffers en reizigers met elkaar in 
contact brengt en beide partijen veel voordeel biedt.

Visie. Onze visie is dat we dit met een klein en flexibel team voor elkaar gaan krijgen en
daar waar nodig werkzaamheden aan experts uitbesteden.

Doel. Ons doel is om een leidende rol te spelen in een niche van het
accommodatieaanbod wereldwijd en hiermee de bekendste platforms te overschaduwen. 

Roel Holwerda. Ik ben sinds 1983 ondernemer en tot 2011 heb ik mijn eigen
reisbureau gehad en ben ik touroperator geweest. In die tijd heb ik veel van 
de wereld gezien en vele contacten gelegd met hoteliers, bus- en 
vliegmaatschappijen. Ik heb destijds vele contracten gesloten, problemen 
opgelost en adviezen gegeven. Sinds 2013 adviseer ik mijn vrouw Jasmijn die 
haar eigen onderneming heeft.

Jasmijn Le Roux. Mijn vrouw leidt sinds 2013 haar eigen bedrijf in
promotionele artikelen, en is producent van tailormade artikelen en 
werkkleding. Zij biedt deze niet alleen aan, maar zij luistert ook naar wat de 
klant wil en adviseert deze daarna. De producten die zij verkoopt zijn veelal 
niet standaard, maar op maat gemaakt en afkomstig uit diverse landen.

Shisei Holwerda. Mijn dochter heeft haar baan als communicatieadviseur
bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) opgezegd en is nu 
als zelfstandig Scribbr-editor en freelance communicatieadviseur werkzaam 
vanaf het eiland der Goden, Bali. De social-media voor Booknites.com is haar 
werkgebied.

Nordin Slimati. De onmisbare stille kracht, de programmeur van de software
achter Booknites.com. Nordin zorgt ervoor dat mijn ideeën praktisch 
uitvoerbaar zijn en voor iedereen te begrijpen zijn. Programmeur, website- en 
App-bouwer, maar ook de persoon die zorgt voor het blijvend functioneren 
van de software en de verdere ontwikkeling ervan.

Hans Luyten. Investeerder, adviseur, vriend en de man die de eerste
financiële aanzet heeft gegeven om het unieke concept van Booknites.com  
te realisieren.

2. Booknites Team.

3. Missie, visie, doel.
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Gekozen is voor een BV (Booknites BV) en een Stichting Administratiekantoor (STAK) 
Booknites. Van de 10.000 aandelen Booknites BV worden er 4.000 (40%) gereserveerd 
voor de STAK. De STAK geeft dan certificaten en deelcertificaten uit met een waarde van 
€ 200  (1/1 certificaat), van € 100 (½ certificaat) en van € 50 (¼ certificaat) met een 
minimale looptijd van 3 jaar. De certificaathouders hebben geen stemrecht maar 
delen, net als bij een aandeel, in de winst in de vorm van jaarlijks uit te keren dividend. 
Het dividend van de certificaathouder is gelijk aan die van de bezitter van het aandeel. 
Verder kunnen de certificaathouders ook meeprofiteren van de stijging in waarde van de 
aandelen Booknites BV. Stijgt het aandeel in waarde dan wordt het certificaat ook 
evenredig meer waard. Na 3 jaar kan het certificaat weer aan de STAK Booknites BV 
worden aangeboden en krijgt de certificaathouder de tegenwaarde van het aandeel op 
dat moment uitbetaalt.

Booknites BV heeft € 100.000 aan eigen kapitaal, waarvan een deel reeds is geïnvesteerd 
in de site Booknites.com die nu al operationeel is. Ook wordt er aan de voltooiing van de 
app gewerkt. Verder zijn en worden er kosten gestoken in adviseurs, advocaten, 
accountants en de notaris. Totdat er sprake is van winstgevendheid worden er geen 
salarissen aan het team uitgekeerd. Zo wordt nagenoeg het hele budget besteed aan 
marketing- en ontwikkelingskosten.
Booknites BV verwacht een groot rendement op de waarde van de aandelen van 5% op 
jaarbasis oplopend tot 50% in het 3e jaar. De certificaten volgen de waardestijging van de 
aandelen en de waarde van het aandeel is weer gerelateerd aan de winst van Booknites.  
Stijgt het aandeel 5% dan wordt het certificaat ook 5% meer waard. Het aandeel en het 
certificaat hebben altijd dezelfde waarde.

Booknites BV gaat ervan uit dat de waarde van de certificaten na 3 jaar tientallen en zelfs 
honderden euro’s meer waard zijn. Zie verderop onder Prijsstelling.

4. Juridische vorm.
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Booknites.com is ontzettend makkelijk in gebruik en heeft alleen te maken met twee
partijen, jij en de accommodatieverschaffer. De accommodatieverschaffer zullen we op 
diverse manieren overtuigen om op onze site te laten adverteren. Jij bent onmisbaar om 
de start-up van Booknites.com tot een succes te maken. Een succes wordt het door niet
alleen deel te nemen aan de crowdfunding van Booknites.com, maar ook samen met al
je vrienden, familie en kennissen actief gebruik te maken van Booknites.com. Vergeet
niet dat er veel korting op de overnachtingen wordt gegeven!

Kijk hieronder naar de animaties van de werking van de site. Eén voor de reiziger, één 
voor de accommodatieverschaffer en één voor de investeerder.  Veel lees- en kijkplezier.

- jij: https://www.youtube.com/watch?v=7h_R4eS3FGs

- de accommodatieverschaffer: https://www.youtube.com/watch?v=LuBKsfiC0_g

- de investeerder: https://www.youtube.com/watch?v=q5wH3yiHC7s

Heb je na het lezen en bekijken van dit alles nog vragen, neem dan gerust contact met 
ons op via info@booknites.com.
We hopen je binnenkort als certificaathouder van Booknites.com te verwelkomen.

5. De aanpak.

mailto:info%40booknites.com?subject=Hello
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PROJECTVOORSTEL LING

1. Wat?
BookNites is een uniek advertentieplatform op het gebied van wereldwijd
accommodatieaanbod.

Voordat we verder gaan, willen we alvast de volgende begrippen en afkortingen uitleggen:

• BN  - het advertentieplatform Booknites.com
• Acco  - de accommodatieverschaffers
• Jij  - de reiziger die de accommodatie reserveert
• Platforms - Expedia, Booking.com, AirBnB, etc.

BN is uniek op het gebied van wereldwijd accommodatieaanbod en het platform biedt 
een website aan die voor elke reiziger toegankelijk is en waarop zowel de particuliere, als

de professionele Acco hun product kunnen adverteren. Op een makkelijke, overzichtelijke 
en goedkope manier worden de speciale aanbiedingen en de periodes waarbinnen deze 
gelden onder jouw aandacht gebracht. 

Weg met de commissie! We kennen natuurlijk allemaal de bekende platforms, maar deze 
hebben alle met elkaar gemeen dat via hun platform de reserveringen moeten worden 
gemaakt en dat zij het geld van de reiziger incasseren om hierna de Acco te vergoeden. 
Wist jij dat deze platforms voor hun diensten soms wel tot 25% commissie aan de Acco 
rekenen? Heel erg ongunstig dus voor de Acco maar wist jij ook dat naast deze hoge 
vergoedingen die de Acco dienen te betalen, zij niet vrij zijn om andere prijzen te hanteren 
voor reizigers die rechtstreeks bij hen boeken? De wet verbiedt hen niet dit te doen, maar 
de platforms kunnen de Acco bij de zoekresultaten wel op een minder aantrekkelijke positie 
plaatsen, hetgeen jouw keuze kan beïnvloeden. Zo worden andere Acco beter gepromoot 
en komen die eerder in de zoekresultaten naar boven. Daarnaast hebben de platforms de 
mogelijkheid om het aanbod te manipuleren door te stellen dat er nog maar 1 kamer 
beschikbaar is terwijl dat in de praktijk niet het geval is. Verder zijn de speciale 
overnachtingsprijzen voor jou pas zichtbaar als er voor de juiste periode(-s) wordt gekozen. 
Het is bijvoorbeeld voor de Acco niet mogelijk om in een bepaalde periode van lage 
bezetting die periode te promoten door het tonen van lagere prijzen. Gelukkig is dit bij BN 
wel het geval!

BN is ook voor de Acco het ideale advertentie platform om de lege en/ of minder drukke 
periodes met gasten te vullen. Jij reserveert en betaalt de Acco rechtstreeks dus BN 
incasseert geen geld, reserveert geen geld en houdt geen commissie in.



Door de speciale aanbiedingen ben jij altijd verzekerd van een voordeel. Via filters kan je 
de voor jou geschikte Acco zoeken. Via tabbladen en drop down menu’s kan er ( later ) 
een selectie worden gemaakt van het aantal sterren, de prijs, de faciliteiten, het land, de 
plaats, het eiland en uiteraard de periode.

De Acco bepalen zelf hun prijzen en de duur waarvoor deze gelden. In de praktijk zal het 
erop neerkomen dat BN het optimale sturingsmechanisme zal zijn om de bezettingsgraad 
van de Acco zo hoog mogelijk te maken. Als jij zelf het aanbod van de diverse platforms 
vergelijkt dan zal je daar niet zo snel dezelfde lage prijzen aantreffen als op BN. Dit 
vanwege het simpele feit dat de Acco vaak al 25% van haar opbrengst moet afstaan 
aan deze platforms. De 25% (of meer) kan de Acco nu via BN als korting aan de reiziger 
geven. De advertentie van de Acco kan er natuurlijk ook voor zorgen dat jij hen contact 
voor een andere periode dan geadverteerd.

2.    Voor wie?
BN is ideaal voor jou omdat heel overzichtelijk wordt weergegeven wat jouw voordeel is 
en wat actueel beschikbaar is. Het zoeken naar de geschikte accommodatie kan op diverse 
manieren plaatsvinden. Nu nog enkel via land en periode en later via de filters waaronder

aantal sterren, prijs, faciliteiten en soort accommodatie.

BN is een ideaal advertentieplatform voor alle grote en kleine Acco. Simpel, snel en vooral 
goedkoop kunnen ze hun speciale deals voor een bepaalde periode en lengte onder de 
aandacht brengen van de voordeelzoekers. Adverteerders kunnen zowel particulieren, als 
professionals zijn en het aanbod is gerubriceerd in o.a.: hotels, appartementen, bungalows, 
vakantiehuizen, villa’s, net gerenoveerd, campings en glampings.

3. Het aanbod.
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BN is hier anders in dan andere platforms want zij bepaalt niet wat de Acco moeten 
rekenen en hetgeen zij in een bepaalde periode rekenen beïnvloedt zeker niet de 
zoekresultaten, want deze worden 1-op-1 neutraal aan jou getoond. 

BN is een advertentieplatform waarop de Acco hun product en diensten kunnen 
adverteren tegen een bepaalde vergoeding. Jij boekt direct bij de Acco en rekent verder 
ook rechtstreeks met deze Acco af. 
BN heeft hier geen bemoeienis mee. De advertentiekostenkosten voor de Acco zijn laag 
en hun opbrengsten zijn hoger dan bij de bekende platforms. De speciale prijzen kunnen 
worden getoond wanneer de Acco dit willen en voor welke periode zij dit willen. Je moet 
BN is in eerste instantie niet zien als een vervanger voor de bekende platforms, maar meer 
als een aanvullend platform voor de Acco om snel en flexibel in te spelen op een lage 
bezettingsgraad. De verwachting is dat BN samen met jou na 3 jaar een geduchte 
concurrent van Booking.com en AirBnB en leider in de niche van geadverteerde 
accommodaties zal zijn. Dat is waar we voor gaan en met jouw steun zeker gaat lukken!

Voor jou is het belangrijk om te weten dat BN uniek is, omdat het aanbod van de Acco 
altijd actueel is vanwege de tijdsperiode waarbinnen het geldig is. Als jij een reservering 
via het boekingsformulier maakt dan hoef je alleen maar je naam, je e-mailadres en 
mobiele nummer op te geven. De rest volgt na het contact met de Acco.

Simpel, maar hiermee is ook jouw privacy verzekerd. Immers, BN legt geen databank aan 
en is dus voor eventuele hackers absoluut oninteressant!

Het aanbod wordt getoond op last placed, first shown basis. Dat houdt het aanbod 
actueel en de accommodatieverschaffer scherp. Naarmate de tijd verstrijkt, zakt de 
advertentie in de getoonde lijst van geselecteerde periode en kortingen. De Acco kunnen

hun aanbod uiteraard op elk moment opnieuw plaatsen om zo weer als eerste te worden 
getoond. Een nieuwe tijdsperiode en/of verlenging of andere wijziging is natuurlijk ook 
mogelijk maar wordt wel beschouwd als een nieuwe advertentie en dus zal hiervoor weer 
opnieuw dienen te worden betaald. De Acco moeten wel eerst een profiel aanmaken om 
te kunnen adverteren. Het profiel is snel gemaakt en hierna kunnen de advertenties dan 
ook simpel en snel worden geplaatst.

4. De werkwijze.
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Houd het simpel is het devies. 
BN is zuiver een advertentieplatform voor Acco en biedt jou geen vluchten of een
andere vorm van transport aan en de reserveringen worden rechtstreeks door de 
betreffende Acco met jou afgehandeld. BN vraagt aan jou geen inloggegevens, geen
reserverings- of administratiekosten en jij betaalt de Acco dan ook rechtstreeks. Je kan 
altijd zonder enige verplichting en laagdrempelig het aanbod van BN bekijken. Uiteraard
kan je je opgeven voor een nieuwsbrief om zo als eerste nieuwsfeiten nieuwe 
aanbiedingen te krijgen. 

De Acco betalen BN enkel voor de advertenties die worden geplaatst. Er zijn voor de
Acco geen verborgen kosten of ‘dynamische fees’ die vaak worden gehanteerd afhankelijk 
van bezettingsgraad en populariteit. BN is ideaal voor de Acco die reeds op andere
platforms haar aanbod heeft staan en snel en efficiënt een bepaalde ‘lege periode’ via een 
extra kanaal onder de aandacht wil brengen. Ook voor de kleine 
accommodatieverschaffer is BN ideaal vanwege de snelle werkwijze en de lage kosten van
de advertentie waardoor er meer aan inkomsten voor hen overblijft. In feite is BN ook net
als Secret Escapes (https://nl.secretescapes.com/aanbiedingen) een aanbieder van 
accommodaties. Zonder hoge kortingen zouden deze leeg blijven.

5. Simpel.

https://nl.secretescapes.com/aanbiedingen
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6. Samenvatting.

VOORDEEL VOOR JOU

• Altijd aanbiedingen

• Selectie van Acco via filters
en drop downs

• Altijd actueel aanbod

• Geen inlog, boekings- of
administratiekosten

• Rechtstreeks reserveren
bij de Acco

• Rechtstreeks betalen aan
de Acco

• Geen inlog nodig en dus
maximale privacy

VOORDEEL VOOR DE ACCO

• Acco aanbieding snel en
makkelijk te plaatsen

• Veel specificaties in te vullen
voor betere resultaten

• Goedkoop adverteren

• Rechtstreekse reservering
en betaling door de klant

• Ideaal om snel lege kamers
te vullen

• Geen lidmaatschap of
abonnement nodig

• Extra aanbodkanaal
buiten de reguliere

platforms om

7. Inkomsten.
Hier kunnen we kort over zijn. Het verdienmodel bestaat uitsluitend uit advertentie-
inkomsten waarbij de structuur voor de advertenties is afgeleid van de werking van 
Marktplaats.nl. De Acco maakt de advertentie, kijkt deze na, betaalt online. Hierna wordt
deze automatisch geplaatst. Nieuwe advertenties, geannuleerde advertenties

(omdat de Acco inmiddels volzit) en verlopen advertenties (vanwege de afgelopen 
aanbiedingsperiode) kunnen met een paar aanpassingen van de periode en wellicht de 
prijs snel worden herplaatst.

8. Focus.

BN heeft er bewust voor gekozen geen geld van jou of van de Acco te innen. Er zijn dus
geen geldstromen binnen BN anders dan de advertentie-inkomsten. Hierdoor en het feit
dat jij de reservering rechtstreeks bij de Acco maakt, is BN geen tussenpersoon. Eventuele
vragen en opmerkingen die je aan de Acco hebt, kun je rechtstreeks aan hen stellen. Dit is 
duidelijker en werkt sneller. BN kan zich dan blijven focussen op de goede werking van de
site.
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Bij de introductie zullen Acco tegen een lage prijs een advertentie op BN mogen plaatsen

om hierna voor een bepaalde periode zgn. early bird  (lagere) tarieven te betalen voor een 
nog nader te bepalen periode. De advertentietarieven zijn afhankelijk van het soort 
advertentie dat wordt geplaatst, alsmede ook van de duur van die advertentie.

De Acco worden door BN actief benaderd waarbij de hoofdpunten als goedkoop, snel, 
flexibel, eenvoudig en rechtstreekse betalingen en reserveringen worden benadrukt. 
Actief betekent door middel van e-mail en social media, per telefoon maar ook persoonlijk 
bezoek.

De potentiële reizigers worden door BN benaderd via social media, influencers en Google 
ads. Verder gaat BN uit van de wervende werking die de certificaathouders hebben op 
hun familie, vrienden en kennissen.

Uiteraard speelt BN in op de behoefte van haar inkomstenbron, de Acco. Zo mogen deze
zelf bepalen wat de prijzen, kortingspercentages en boekingsvoorwaarden zijn. BN
bemoeit zich hier niet mee en dient zuiver als contactplatform tussen jou enerzijds en de 
Acco anderzijds. BN zal wanneer nodig wel aanbevelingen aan de Acco doen om hun
producten verder te optimaliseren. BN zal jou in staat stellen om reviews over de Acco op
de site van BN te zetten.

9. Acties.

10. Slaagkans.
Initiatiefnemer Roel Holwerda heeft ruime ervaring met en veel contacten in de reiswereld 
en staat bekend om het ‘out of the box’ denken. BN is een krachtig idee, omdat het de
werking van bestaande en succesvolle sites combineert en tot een nieuwe en unieke site 
omvormt dat in een grote en spectaculair groeiende behoefte aan accommodatie 
voorziet. De kracht van BN zit verder in de lage investering die de Acco kwijt is om
rendement te krijgen. AirBnB heeft de particuliere Acco een platform gegeven, maar is dit 
niet bepaald geschikt voor de professionele Acco. Booking.com biedt een platform aan 
voor de professionele Acco en haar verfijnde software stelt hen wel in staat om ook de 
particuliere Acco te bedienen, maar diens focus ligt op de professionele Acco. Secret 
Escapes biedt tegen een login/profiel wereldwijd luxe Acco aan tegen kortingen oplopend 
tot 70%. In tegenstelling tot BN werken al deze platforms op basis van een in te houden
commissie op de totale boekingssom waardoor hetgeen de Acco netto overhoudt, veel 
lager is dan het bij BN het geval is. Bij de platforms ontvangen zij hun commissie over
de hele periode, terwijl bij BN dit een vast bedrag is ongeacht het aantal nachten of de
overnachtingsprijs. De Acco hoeft, in tegenstelling tot andere platforms, bij BN niet van
tevoren te worden gescreend en kan snel via een advertentie een actie lanceren om haar 
lege kamers te vullen.
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Het aantal reizen en reizigers nam wereldwijd explosief toe. De COVID-19 pandemie heeft 
alles op zijn kop gezet. Het reizen komt langzaamaan weer op gang en cijfers uit het 
verleden zullen voor het ene soort reizen (all-inclusive hotels, cruises) nooit meer worden 
gehaald, terwijl deze voor het andere soort reizen (eigen vervoer, huurauto, 
vakantiehuizen) drastisch zullen toenemen. Niemand had dit alles kunnen voorzien maar 
wat wel duidelijk is, is dat de behoefte om te reizen niet afneemt. Sterker 
nog, men gaat meer reizen en anders reizen. Zie verder onder Trends de bevindingen van 
een enquête die onder meer dan 20.000 mensen uit 28 landen is gehouden. Startend in 
2022 is er sprake van een Reizen 2.0.

11. Groei toerisme.
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O M G E V I N G S A N A L  Y S E

1. Bespreking van de markt/sector.
BN kenmerkt zich door zijn simpele opzet, lage kostenstructuur en snelheid. Voor
zowel jou, als de Acco is de site makkelijk in gebruik. De naam Booknites.com is makkelijk te
onthouden net als AirBnB en Booking.com. Als je op zoek bent naar goedkopere 
overnachtingen dan is het aanbod van BN voor jou het hele jaar door interessant. Voor de 
Acco is BN een ideaal platform om onverkochte overnachtingen in de etalage te zetten en zo 
extra omzet te genereren. 

Last minute, first minute en early birdtarieven, net als jij is iedereen op zoek naar een 
voordelige besteding van zijn reisgeld. Reizen is na het opheffen van de reisrestricties weer 
hot en booming en selfies en posts onder het mom ‘been there, seen it, done it’ worden nu 
uitgebreid met ‘enjoyed it’ en ‘finally did it’. De grote wens is om veel te reizen en om deze 
te kunnen bekostigen, moet je goedkoper reizen en dus is overnachten met (hoge) kortingen 
een must.

De site van BN zal precies dat doen wat jij en de Acco willen; goedkoop overnachten 
enerzijds en geboekte kamers anderzijds.

Om op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op en rond het gebied van reizen is het 
absoluut noodzakelijk om de vele ontwikkelingen bij te houden en de Acco maar ook de 
reiziger te voorzien van tips voor het reizen naar en verblijven op de bestemming. Er ligt 
voor BN ook een taak weg om de Acco te adviseren om hun klanten zo veilig mogelijk te 
laten reizen en verblijven en ze te faciliteren op het gebied van internet en activiteiten op 
cultureel en historisch gebied.

2. Klanten.
DOELGROEP
BN heeft 2 soorten klanten, de Acco die de adverteerder is en jij (de reiziger) die via BN 
de boeking rechtstreeks bij de Acco maakt.

GEBIED/KLANTEN
We zullen in eerste instantie Acco werven uit de landen Nederland, België en 
Indonesië ( Bali ) Hierna zal de uitbreiding plaatsvinden met Acco uit de rest van 
Europa.
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Er zijn vele boekingssites en platformen en eigenlijk hebben ze alle met elkaar gemeen 
dat ze of de professionele aanbieder of de particuliere aanbieder bedienen maar niet of 
haast niet beide. Verder zijn de sites ingericht op het verdienen van een commissie over 
de hele geboekte periode.

Agoda.com:  Hotels, vluchten, transfers, login klant.

AirBnB.com:  Privé accommodatie, login klant.

All.Accor.com: Hotels, login klant.

Booking.com:  Hotels, vluchten, autohuur, tours, transfers, login klant.

Expedia.com: Hotels, vluchten, autohuur, tours, login klant.

Hotels.com:  Hotels, login klant.

Hotelscombined.be:  Hotels, vluchten, autohuur, login klant.

Marktplaats.nl:  Hotels, vakantiehuizen, appartementen, bungalows, privé accommodatie. 

login klant en login Acco. 

Misterfly.be:  Hotels, vluchten, login klant.

Traveldeal.be:  Hotels, login klant.

Tripadvisor.com: Hotels, restaurants, vluchten, autohuur, login klant, commissie, reviews. 

Trivago.com:  Hotels, vergelijkingssite.

Voyageprive.com:  Hotels, login klant.

Klanten zoals jij zullen via de social media worden benaderd, maar ook via verschillende 
crowdfundingssites. Financiering voor het idee van BN zullen daar onder de aandacht
worden gebracht. De opzet en de beloning van jou en je mede supporters voor de 
funding hangt af van de financiering die nodig is en van de betreffende 
crowdfundingssite. 

3. Contact.

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat de site optimaal werkt en zijn we altijd bereikbaar 
voor eventuele vragen en opmerkingen. Vragen en opmerkingen betreffende 

de Acco dien je zelf te richten aan de Acco, omdat jouw contact met hen niet via BN 
verloopt. Je kan natuurlijk altijd bij BN terecht indien er een onduidelijkheid tussen jou en 
de Acco blijft bestaan. Verder heeft BN een ideeënbox waar zowel jij, als de Acco jullie 
suggesties en tips kunnen posten.

4. Concurrenten.
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STERKTE ZWAKTE

• Grote naamsbekendheid

• Groot aanbod van
accommodatie

• Aanbod van andere diensten
(autohuur, etc.)

• Voornamelijk aanbod
hotels

• Login klant verplicht

• AirBnB geen hotelaanbod

• AirBnB administratiekosten
boeker

• Kortingen niet op 
percentage te selecteren

• Geen rechtstreeks
contact met de Acco

• Hoge commissies

5. Platforms.
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BN biedt een platform aan dat voor zowel jou, als de professionele Acco uniek is. Zo 
wordt aan jou bij het boeken geen kosten berekend en geen login gevraagd. Wel word je 
direct met de Acco in contact gebracht en kan je de kortingspercentages makkelijk 
selecteren in combinatie met de periode van verblijf.

De Acco kunnen snel, makkelijk en goedkoop advertenties plaatsen om zo de lege kamers 
te vullen. Verder behouden de Acco alle inkomsten die jij rechtstreeks aan hen betaalt 
zonder dat hier commissie over wordt ingehouden. 

Kortom, voor zowel jou als de accommodatieverschaffer is BN een platform bij uitstek om 
voordelig te overnachten en lege kamers te vullen.

6. Uniekheid Booknites.

7. Trends.

De omgevingsfactoren zijn na de coronaperiode zeker van invloed op
het succes van BN. Zie hiervoor het rapport hieronder. BN biedt diverse soorten Acco in 
diverse landen aan die een grote vorm van stabiliteit hebben. Uiteraard gelden de 
gebruikelijke risico’s (calamiteiten en nu ook pandemieën) die de reisindustrie sinds jaar en 
dag kent ook voor BN. Belangrijk voor de reiziger is dat deze via BN een kleiner financieel 
risico loopt, omdat reserveringen en betalingen aan de Acco rechtstreeks worden gedaan 
en niet via een touroperator of tussenpersoon. Een recent voorbeeld bij laatstgenoemden 
is de in het leven geroepen reisvoucher, omdat men eenvoudigweg niet het geld heeft de 
reiziger direct de volledig betaalde reissom van een door COVID-19 geannuleerde reis 
terug te betalen. Het succes van BN valt of staat uiteraard met de kosten die BN rekent, 
de naamsbekendheid, het gebruikersgemak, de service en de uptime van de site.



18

Uit een enquête gehouden in een tiental landen is gebleken dat eenieder de wens heeft om de 
verloren tijd aan reizen in te halen. Meer genieten maar dan op een veilige manier. Ook de 
onzekerheid over opvang of repatriëring, mocht er zich weer iets voordoen,  moeten zijn 
afgedekt. 
Het reizen na de lockdown is een ander soort reizen geworden. De behoefte is groot maar men 
is voorzichtiger en het is aan de reisindustrie om hierop in te spelen.

De nieuwe wensen, hieronder in een willekeurige volgorde, zijn op het gebied van:

- hygiëne
- controles
- waar voor je geld
- ruimte
- minder mensen
- meer natuur
- meer privacy
- cultuur en historie
- transparantie
- garanties
- internet

In het rood heeft BN haar reactie op de bevindingen van de enquête vermeld.

1) Sterke behoefte om te reizen.

De behoefte aan reizen is niet afgenomen, sterker nog want een ruime meerderheid kan niet 
wachten om de verloren vakanties in te halen. Men beseft dat de vrijheid om te reizen niet als 
vanzelfsprekend moet worden beschouwd. Binnen een jaar na het opheffen van de lockdown en de 
reisbeperkingen is de verwachting dat het aantal reizen weer op hetzelfde niveau of zelfs hoger zal 
zijn als dat in 2019 het geval was.

Het verplichte thuiszitten heeft meer dan de helft doe beseffen dat vrij reizen niet vanzelfsprekend is. 
Een kleine minderheid wil zelfs de verloren ervaringen zoals een bruiloft of een andere feestelijke 
gebeurtenis inhalen. Dit vraagt creativiteit van de reisindustrie om dat wat niet meer gerealiseerd 
kan worden te compenseren met ander aanbod om zo het gemis goed te maken.

BN biedt Acco aan die met veel korting worden aangeboden, geldig in periodes kort 
voor vertrek.

2) Voorzichtigheid met de keuze.

8. De enquête.
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Veel mensen hebben een financiële kater overgehouden door de covid-19 pandemie en dat 
resulteert in het verlangen naar meer waar voor hetzelfde geld. Een ruime meerderheid zal 
kritischer naar het aanbod kijken en met name naar de prijs. Velen zullen doelbewust kijken naar 
aanbiedingen en kortingen.

Een overgrote meerderheid wil helderheid op het gebied van de annulerings- en 
restitutievoorwaarden maar ook duidelijkheid  over de verzekeringsmogelijkheden om de eventuele 
kosten af te dekken. Men verwacht daarnaast een soepeler annulerings- en restitutiebeleid van de 
reisindustrie dan voorheen het geval was. Annuleren zonder kosten maar ook omboeken zonder 
kosten is wat men verwacht.

De reiziger beseft dat ook de reisindustrie het moeilijk heeft gehad en nog steeds heeft en men wil 
door meer te reizen automatisch ook hier de helpende hand bieden echter men verwacht dan meer 
service, coulance, flexibiliteit, transparantie en garantie als tegenprestatie.

BN adviseert Acco duidelijk hun reserverings- en annuleringsvoorwaarden te 
communiceren naar de reiziger. Deze duidelijkheid zal de reiziger geruststellen 
waardoor zij de Acco eerder boekt.

3) Vertrouwd reizen.

Door covid-19 is de behoefte op meer lokaal met vakantie te gaan groter geworden. Het idee 
erachter is dat men dan veiliger, simpeler en milieuvriendelijker bezig is. Een grote meerderheid 
gaat dit uitvoeren maar zal zeker ook de afweging maken om te reizen naar de voor hen bekende 
gebieden in het buitenland. 

Verder zullen reizen naar de naburige landen reistijd schelen waarbij dan "als beloning" verwacht 
wordt dat men een kleine geste ontvangt zoals een drankje of hapje bij aankomst en/of goede tips 
t.a.v. cultuur en uitgaan. Dit soort "lokale" reizen zal bij de reiziger ook resulteren in het vaker
meenemen van hun huisdier. Dus zullen de accommodaties  er goed aan doen om hierop in te
spelen en de mogelijkheid tot het meenemen van het huisdier duidelijk naar de reiziger moeten
communiceren.  Wel zal dit alles ervoor zorgen dat men vaker met de eigen auto of huurauto op
stap gaat.
Overigens wil dit niet betekenen dat men daarnaast geen verre reizen gaat maken. Sterker nog, meer
mensen dan voorheen overwegen juist om naast de lokale reis ook een verre reis te maken.

BN zal via Google Adds gericht Acco promoten dat zich bevindt in een straal van 5 
uur rij-afstand van de reiziger.

4) Positieve gedachten.

De lust om te reizen neemt toe en de belevenis zal intenser zijn dan voorheen. De gedachten over 
reizen die men had gedurende de lockdown en de restricties worden na het opheffen hiervan 
omgezet in daden.
De duur, de inhoud, het doel van de reis over alles is nagedacht en wordt zeker ten uitvoer gebracht. 
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Men kijkt kritischer naar het aanbod en de mogelijkheden van reizen en het verblijf. De reiziger 
oriënteert zich met name via social media op geschikte en gewenste reizen die qua prijs, cultuur, 
natuur en historie dat bieden waar men op zoek naar is. 

Meer dan voorheen is de reiziger van plan gezellige momenten door te brengen met familie, 
vrienden en kennissen. Herinneringen zullen mede bepalen waar dit toe leidt.

Wat de reiziger ook besluit en waar de reis ook naar toe gaat, men gaat intenser van de reis genieten 
en hun ervaringen worden dan meer dan voorheen gedeeld op social media.

BN zal de culturele en historische highlights van een gebied en plaats onder de 
aandacht brengen van de reiziger. De frequentie van de wisselende highlights en dus 
plaatsen en gebieden, zijn nog nader uit te werken.

5) Gerust reizen.

Het verwachtingspatroon dat de reiziger van de reisindustrie heeft is veranderd. Men verwacht meer 
betrokkenheid zeker op het gebied van veiligheid en lokale maatregelen. De voorlichting moet 
perfect op orde zijn alsmede de ( na-) zorg in het geval er onverhoopt een vervelende situatie zich 
voordoet. De reisaanbieder maar ook accommodatieverschaffer dient aan te geven welke 
maatregelen er zijn genomen om de reiziger van een zorgeloze vakantie te laten genieten.

Wanneer dit mogelijk is zal de reiziger zoveel mogelijk openbaar vervoer vermijden en kiezen voor 
eigen ( huur-) vervoer.

De voorkeur zal uitgaan naar bestemmingen en vervoersmogelijkheden waarbij er geen sprake is van 
controle vooraf d.m.v. testen en/ of inentingen die verplicht zijn laat staan mondmaskers die 
verplicht moeten worden gebruikt. Mocht het niet anders kunnen dan zal de reiziger de maatregelen 
wel respecteren.

BN zal bij de Acco aandringen om zo duidelijk mogelijk aan de reiziger te 
communiceren welke voorzorgs- en hygiënemaatregelen zij voor de reizigers 
hebben getroffen.
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6) Bewuster reizen.

De reiziger wil ook bewuster en "groener" reizen. Reizen met inhoud en voldoening en naar 
alternatieve bestemmingen met minder drukte. En in geval van drukte, die bestemmingen waar 
zaken goed zijn georganiseerd. 

Reizen buiten het hoogseizoen niet alleen om mensenmassa's te vermijden maar natuurlijk ook 
vanwege de kortingen en speciale aanbiedingen die dan gelden.

Ook verwacht de reiziger van de reisindustrie een duidelijk beeld van wat zij doen aan de 
plaatselijke ontwikkeling van het toerisme. Een soort van social toursim dus.

BN zal de Acco aandringen om naar de reiziger duidelijk te communiceren wat zij 
doen op het gebied het groen ondernemen.

7) Flexwork.

Het positieve van de hele covid-19 pandemie is dat gebleken is dat voor vele beroepen men 
uitstekend van huis uit kan werken. Niet alleen van huis uit maar in breder verband ook vanaf een 
vakantiebestemming. Uiteraard is een goed werkende en betrouwbare internetverbinding hiervoor 
een vereiste. 

Zo kan de ZZP-er maar ook de werknemer ( met goedkeuring van de baas ) het werk vanaf een 
willekeurige bestemming verrichten. Deze bestemming kan ook heel goed een vakantiebestemming 
zijn en waarbij aan de vakantie een periode wordt gekoppeld voor langer verblijf om werk tijdens 
de werkdagen uit te voeren. Zo lang de job maar gedaan wordt kan men flexibel de werkuren 
indelen, een soort workcation dus.

Velen hebben aangegeven dit te overwegen en het is daarom aan de accommodatieverschaffer om 
hierop in te spelen. De workcationer maar ook de digital nomads kunnen dan met de juiste 
overnachtingprijs, de juiste faciliteiten en goed en betrouwbaar internet door de 
accommodatieverschaffer verleidt worden om juist bij hen te verblijven.  

Een risico hierbij is natuurlijk wel dat er door omstandigheden een quarantaine nageleefd moet 
worden maar velen hebben ( afhankelijk van de accommodatie ) hier geen problemen mee.

BN zal de Acco verzoeken aan de reiziger zo duidelijk mogelijk te communiceren 
welke faciliteiten zij hebben om het werken op de vakantiebestemming zo vlot en 
relaxt mogelijk te laten verlopen.
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8) Gewoon geluk.

Een ander effect van de covid-19 pandemie is dat velen inzien dat geluk niet vanzelfsprekend is. Men 
apprecieert nu veel meer zaken als wandelen in de natuur, schone lucht en simpelweg ontspannen.

Een meerderheid is tevreden met een simpele vakantie besteding al dan niet samen met de familie en 
in de natuur met verblijf in afgelegen accommodaties.

Hygiëne  is het sleutelwoord en niet alleen de persoonlijke maar ook die van de accommodatie en 
het transport. Velen zullen naast bestemmingen dichter bij huis ook kiezen voor eigen vervoer en 
een eigen vakantiehuis of appartement. Accommodatie die je buiten met je gezin, familieleden, 
vrienden of kennissen niet met anderen hoeft te delen.

De reiziger zal minder uit eten gaan, zelf maaltijden bereiden en/of laten cateren. Relaxvakanties 
voeren de boventoon gevolgd strandvakanties en hierna stedenreizen.

BN vraagt de Acco aan de reiziger duidelijk te communiceren hoe zij hun 
accommodaties zien op het gebied natuur, schone lucht,ontspanning, etc..

9) Innovaties.

 

BN zal bij de Acco erop aandringen duidelijk naar de reiziger te communiceren welke 
handelingen (haast) contactloos zullen zijn. 
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BN biedt de volgende dienst aan:
- een advertentieplatform voor de professionele en particuliere Acco waarop advertenties

tegen lage kosten kunnen worden geplaatst. De flexibiliteit om te kunnen
plaatsen en te wijzigen, is hoog en dit samen met de lage kosten maakt dat BN het
ideale platform is voor de Acco om lage bezettingen om te buigen naar boekingen.
De werkwijze van BN is afgeleid van marktplaats.nl.

• Voor het bovengenoemde zijn geen vergunningen benodigd en gelden geen
restricties.

• BN heeft naast haar domeinnaam ook het beeldmerk en de naam gedeponeerd.
• Enkel klachten die verband houden met de werking van de site/app wordendoor

BN  in behandeling genomen.
• Bemiddeling tussen reiziger en Acco in geval van een dispuut kan ook tot de

taken van BN behoren als partijen hierom verzoeken.

COMMERCIEEL PLAN
1. Product.

2. Prijsstelling.

De prijsstelling van BN zal dynamisch zijn en afhangen van de marktomstandigheden. Er 
zal flexibel worden ingespeeld op de seizoendrukte en ook op de concurrentie.

BN zal eerst de focus leggen op de landen Nederland, België en Indonesië ( Bali ). 

Omzet voor de eerste jaren gebaseerd op 3 landen:

Jaar 1  € 100.000 

Jaar  2   €  250.000 

Jaar 3 € 350.000 

Jaar  4   €  500.000

BN zal het 1e jaar naar verwachting € 40.000 per land aan marketingkosten uitgeven en 
in de jaren daarna zal dit bedrag stijgen naar € 50.000 tot € 60.000 per land.
Na het 3e jaar zullen de certificaathouders met winst kunnen worden terugbetaald.
De overhead van BN is laag en wordt ook in de toekomst laag gehouden. De meeste 
kosten bedragen het onderhoud van de website en de marketingkosten. 
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Voor de styling van de website en de app is beroep gedaan op externen. 

De promotionele activiteiten worden door externe marketingexperts verzorgd. 
Bij voldoende budget zal dit met internen geschieden.

3. Plaats.

Voor de locatie van de onderneming van BN is het uitermate belangrijk dat er sprake is
van flexibiliteit en een hele snelle internetverbinding. Het hele team werkt vanuit zijn 
respectievelijke huissituatie.

De site is uitermate goed beveiligd en zal op een dedicated server draaien.

4. Promotie.

Betalingsrisico’s zijn er voor BN niet omdat de advertenties van tevoren dienen te worden
betaald. Zodoende worden dure en lastig incassotrajecten en restituties voorkomen.

Facturen worden online aangemaakt en na betaling direct en automatisch naar de 
adverteerder gemaild. 

INTERN EXTERN

• Content aanbod en social
media

• Acquisitie Acco

• Contact met de Acco

• Online meetings, cursussen,
workshops

• Helpdesk

• Administratie

• Management

• Sitebeheer

• Onderhoud site en app

• R&D site en app

• Accountant

• Marketing

• Reclame

• Juridisch advies



5. Tot slot.
Booknites.com is een uniek initiatief dat zeker een doorslaand succes wordt. Jij kan deel
uitmaken van de geschiedenis door samen met je familie, vrienden en kennissen deel te 
nemen aan onze crowdfundingsactie door (deel-) certificaten van Booknites BV te kopen.
Mis deze kans niet! 
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