
 
 

Huurspecials technisch 2HB – 08/2021 – T +32 (0) 483/402.431 – E info@2HB.immo 
 

HUURSPECIALS – TECHNISCH 

 

• Vermelding van de regio (bv. Ardennen) 

 

• De naam van je vakantieverblijf + plaats (bv. Villa Zeedijk – Middelkerke) 

 

• Beknopte omschrijving van het vakantieverblijf in 1 à 2 regels 

(bv. Villa Zeedijk is luxe villa in de duinen van Nieuwpoort op een boogscheut afstand van de zee) 

 

• Type vakantieverblijf (Appartement, vakantiewoning, hotel, B&B, hotel, vakantiepark, 

woonboot,… ) en tot hoeveel personen er maximaal kunnen verblijven 

(bv. Vakantiewoning – tot 10 personen) 

 

• De eventuele slogan van je vakantieverblijf (bv. Zorgeloos genieten aan de kust) 

 

• Foto van je vakantieverblijf voor de overzichtspagina (min. 600 x 300 /.png .jif .jpg .jpeg formaat).   

Deze foto is de ‘eyecatcher’ van je vakantieverblijf en moet aanzetten om verder te klikken en 

vervolgens te boeken. 

 

• Hoofdfoto van je vakantieverblijf (.png .gif .jpg .jpeg formaat – max. 110 MB – min. 1450 x 650) 

 

• Tekst / specificatie van je vakantieverblijf (1.000 à 2.000 tekens inclusief spaties)  

 - algemeen (korte omschrijving van het vakantieverblijf) 

 - voorzieningen (korte omschrijving van de voorzieningen in/bij het vakantieverblijf) 

 - in de omgeving (opsomming van bezienswaardigheden in de omgeving van het 

 vakantieverblijf met een max. van 10 en, bij voorkeur, met een link naar de website van de 

 bezienswaardigheid) 

 

• OPTIONEEL | Vermelding van een 2HB-Huurspecials-code die iets extra kan bieden bij het 

boeken via ‘Huurspecials’ (bv. gratis fles bubbels op de kamer, welkomstpakket, extra korting,… ). 

Op die manier is het voor de huurder ook interessant is om de kortingscode te vermelden bij zijn 

boeking en krijgt u als eigenaar ook een beter zicht over de bron van de boekingen.  

Deze ‘2HB-Huurspecials-code’ is niet verplicht. 

 

• Tags (woorden die je vakantieverblijf kenmerken)  

(bv. vakantiepark, Mol, Ardennen, natuur, wandelen, rust, bosrijke omgeving, sportactiviteiten, 

kajakken, langlauf, hengelsport, paardrijden) 

 

• Foto(s) van het je vakantieverblijf (min. 5 of een veelvoud ervan) voor op de specifieke pagina 

(min. 1.000 x 500 /.png .jif .jpg .jpeg formaat) 

 

• Video, is een surplus, mag eventueel ook als deze beschikbaar is (videolink of file .mp4) 

 

• Link van je boekingspagina. 
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• Je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, website). 

 

• De opmaak / invullen van je pagina op “Huurspecials” wordt gedaan door 2HB.  2HB vraagt 

steeds een finale goedkeuring van de pagina.  Bij afwezigheid van een goedkeuring binnen de 5 

dagen veronderstelt 2HB dat de eigenaar/verhuurder van het vakantieverblijf hiermee akkoord 

gaat.  Wijzigingen aan je pagina kunnen steeds kosteloos worden doorgegeven. 

 

• 2HB is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de gepubliceerde 

tekst en/of banners. 

 

 


