


Tip 1:
Temperatuur

Tip 2:
Geur brengt beleving

Ken jij ze ook? B&Bs en hotels 
waar de kamers worden opge-
stookt als een Finse sauna? 

Een veel te warme kamer is niet 
prettig meer en wordt 
oncomfortabel. 

Zorg ervoor dat de temperatuur 
tussen 19°C en 22°C blijft voor 
een aangenaam verblijf.

Veel gasten vinden fris slapen 
aangenaam. ‘s Nachts voldoende 
ventilatie en een koele kamer laat 
de gast zich netselen onder het 
‘‘krakend’’ dekbed.

De geur van stokbrood op 
Place des Vosges of de 
kruidenstalletjes in Bangkok: 
elke unieke geur wekt een ei-
gen herinnering op. Vergeet 
dit niet in jouw B&B. Geur 
brengt beleving.

Gebruik een simpele geur 
diffuser met een aangename 
natuurlijk ruikende geur. Een 
passende geur die klopt bij 
het concept zorgt voor het 
perfecte plaatje.



Tip 3:
 

Wi-Fi, Wi-Nie?

Tip 4:
Wit krakend linnen

Wie wil er nog een (hotel)
kamer waar geen WiFi is? 
Het is onmisbaar in elk 
hotel en B&B. 

Maar... vraag je gasten 
eens of ze hun telefoon 
willen inleveren tijdens 
het diner. Je zult zien dat 
er iets magisch gebeurt. 

Fijne intieme gesprek-
ken, onafgebroken 
aandacht voor elkaar. 
Probeer het eens uit. Laat 
je gasten weer ervaren 
hoe het voelt om écht 
aandacht te geven aan 
elkaar.

Gasten vinden het heerlijk om 
te slapen onder krakend wit 
hotel linnen. Waarom? Het 
straalt reinheid uit en het is 
weelderige luxe.

Leg je gasten in de watten en 
bespaar niet op het regelma-
tig verschonen van de bed-
den.

Fris ontwaken in jouw B&B 
is de herinnering die blijft bij 
gasten.
 

Meer weten

https://www.linnenatwork.nl/bedlinnen


Tip 5:
 Super relaxt

Tip 6:
 Wow-factor

Je hebt het eerst niet door...

Je opent je kamerdeur en 
stapt in een heerlijk relaxte 
ruimte die leeft: dit is geen 
doodse hotelkamer, maar 
een ruimte die je direct 
verwelkomd...

Muziek!

Gebruik muziek die past bij 
wat jij wilt uitstralen. Je  
gasten zullen zich direct 
thuis voelen en belangrijker 
nog: welkom voelen. 

Met de smart speaker kan je 
gast later afstemmen op zijn 
of haar eigen 
muziekvoorkeur.

Omdat je maar één kans 
krijgt voor de eerste indruk. 
Het primaire wat gasten zien 
in een hotelkamer is het bed. 

Een bedcover- of sprei met 
sierkussens maakt van je bed 
een wow-factor. 

Gasten voelen zich speciaal. 

Jouw aandacht voor hen 
maakt hun verblijf al direct 
top!  

Bekijk sierkussens

https://www.linnenatwork.nl/bedlinnen/sierkussens/


Tip 7
 Overvloed

Tip 8
 Ontbijtmenu

Een chalet in Italië  
zonder wijnglazen, exact 
vier borden in een  
vierpersoons  
appartement, koken met 
een bot keukenmes...

Allemaal voorbeelden van 
tekort denken in veel  
accommodaties.

Laat je gasten baden in 
overvloed: een warm wel-
kom; die extra  
dikke handdoek; dat extra 
kussen voor dubbel com-
fort; die heerlijke badjas 
en fantastisch geurende 
shampoo. 

En niet ten laatste, jouw 
altijddurende glimlach en 
gastvrije hulp.

Gooi niets weg, maar zorg 
voor een duurzaam ontbijt. 
Een buffet is zo old-school.  
Pak eens uit met je vier beste 
ontbijtgerechten en laat je 
gast er twee van kiezen. 

Goede koffie, smoothie 
bowls, Eggs Benedict:  
simpele en pure elementen 
van een ontbijt met smaak 
en aandacht.

Vergeet het oog niet, want 
mooie plaatjes worden 
online gedeeld.

Bekijk meer

https://www.linnenatwork.nl/badlinnen


Tip 9
Maak het persoonlijk

Tip 10
Zet jezelf in de spotlights

Heb je een mooi concept 
uitgewerkt? Laat het zien en 
maak het persoonlijk. Je kunt  
linnengoed met borduring 
gemakkelijk personaliseren met 
wat jij wilt uitstralen. 

Een terugkerend logo of beeld 
van de omgeving; een welkomst-
boodschap of een eigen design...

Zeg tegen je gasten: fijn dat je er 
bent! 

Onthaal je gast als een koning.

Leer meer over personalisatie

Reviews vraag je niet, die  
verdien je. Alle aandacht ver-
dwijnt in het niets als je na een 
fantastisch verblijf vraagt om 
een positieve review. 

Jouw gast zal in één keer 
begrijpen dat je het niet voor 
hen deed, maar voor jezelf. Zorg 
dat je gast jouw accommodatie 
uit vrije wil gaat delen. 

Jij zorgt voor een wow-factor en 
je gast deelt het met plezier op 
Instagram.

Leren hoe je zorgt voor die wow-factor?

https://www.linnenatwork.nl/badlinnen/personalisatie/
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