
Uw producten of diensten 
op Hicleholidays.com

Via zoekfilters komen bezoekers op de pagina’s terecht met producten of 
diensten. Een goede en consequente weergave van deze producten/diensten op de 
site is van groot belang om het zoekproces optimaal te laten verlopen.  

Hieronder een aantal voorbeelden van wat wij verstaan als product of dienst en 
op welke wijze u die kunt presenteren. 

Accommodaties op 1 locatie 

vakantiewoning, kamer, gedeelde kamer, appartement, hotel, B&B, hostel, boot, 
pension, jeugdherberg, backpacker 

Accommodaties op 1 locatie (gemeente) gelden als 1 product/dienst.

Voorbeeld: u heeft 3 appartementen op 1 locatie (gemeente). Deze kunt u op 1 
pagina presenteren. Een gemeente geldt als 1 locatie. Naar keuze kunt u ook de 
appartementen uitlichten op 3 pagina’s. In dat laatste geval kiest u voor de 
presentatie van drie producten. Elke aparte pagina is een product of dienst.   
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Accommodaties op meerdere locaties 

vakantiewoning, kamer, gedeelde kamer, appartement, hotel, B&B, hostel, boot, 
pension, jeugdherberg, backpacker

Elke accommodatie op een afzonderlijke locatie (gemeente) geldt als 1 product of
dienst. 

Voorbeeld: u heeft vakantiewoningen op 4 locaties in vier verschillende 
gemeentes. Dit zijn dan 4 producten/aanbiedingen, die elk op een aparte pagina 
worden weergegeven. Een gemeente geldt als 1 locatie. 

Campings

tent- en caravan/camper-plaatsen, trekkershutten, te huren sta-caravans, huisjes 
en hotels op het campingterrein 

Alle staanplaatsen of accommodaties op 1 campingterrein gelden als 1 
product/dienst.  

Voorbeeld: u heeft 10 staanplaatsen voor tenten en caravans en 2 trekkershutten 
op 1 campingterrein. Dit geldt als 1 product/dienst en kan op 1 pagina worden 
weergegeven. Naar keuze kunt u bijvoorbeeld ook de trekkershutten op een 
aparte pagina presenteren. In dat geval kiest u voor de weergave van 2 producten/
diensten: de pagina met de 10 staanplaatsen en de pagina met de 2 trekkershutten.
Elke aparte pagina geldt als een apart product/dienst.  

Vakantiepark 

resorts, vakantieparken, bungalowparken

Alle accommodaties op 1 locatie (gemeente) gelden als 1 product/dienst. 

Voorbeeld: u biedt 10 vakantiewoningen aan op een vakantiepark. Deze gelden 
als 1 product/dienst en kunnen op 1 pagina worden weergegeven. Naar keuze 
kunt u deze 10 huisjes ook elk op een aparte pagina weergeven. In dat geval 
presenteert u 10 producten/diensten. Elke aparte pagina is een apart 
product/dienst. 
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Reisarrangementen

dagarrangementen, meerdaagse reisarrangementen, groepsreizen, individuele 
reizen

Elk arrangement geldt als 1 product/dienst. 

Voorbeeld: u biedt 4 wandelreizen aan in Zwitserland. Deze gelden als 4 
producten/diensten. Elk arrangement komt op een aparte pagina. 

Fietsverhuur- en transportdiensten

fietsverhuur, fietsbus, trein-aanbieding, bagagetransport, transport naar een 
route, transport vanaf het eindpunt van een route

Deze gelden als 1 product/dienst. 

Voorbeeld: u stelt treinreizen samen voor mensen die in het buitenland willen 
gaan fietsen of wandelen. Dit geldt als 1 product/dienst en kan op 1 pagina 
worden weergegeven.

Overige aanbiedingen

Hicle Holidays beoordeelt de aanbiedingen die niet in bovenstaande categorieën 
vallen.    
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