


Zoeken  naar  een  geschikte  locatie  kan  

tijdrovend  zijn.  We  helpen  met  het  ontdekken  

en  boeken  van  de  hotels  en  vergaderlocaties  

die  aan  alle  wensen  voldoen.  Wij  denken  aan  

details  die  je  in  alle  drukte  misschien  over  het  
hoofd  zou  zien.  Details  die  het  leven  prettig  

maken.  

Laat  de  juiste  locatie  

voor  je  vinden



Herken  je  dat?  Is  er  een  congres  of   
groot  evenement  in  de  stad,  zit  opeens   

alles  vol.  Als  je  al  iets  kunt  vinden,   
blijkt  de  prijs  abnormaal  hoog.  Wij  kennen  het
aanbod  van  de  markt  waardoor  er  best  kans  is

dat  wij  nog  kamers  in  een  populair  hotel
kunnen  aanbieden,  terwijl  boekingsites

aangeven  dat  het  betreffende  hotel  al  helemaal
vol  zit.  

De stad zit vol?



Op zoek naar geschikte hotelaccommodatie? Een 

huiselijke ambiance, of juist een zakelijke omgeving 

waarin je rustig een presentatie kunt voorbereiden? 

Zoek je rust of afleiding? Houd je van de anonimiteit 

van een groot hotel, of van de persoonlijke 

benadering van een kleinere accommodatie? Zoveel 

mensen, zoveel wensen. En gelukkig ook: zoveel 

hotels! Wij kennen ze, leggen de mogelijkheden voor 

en onderhandelen over prijs en voorwaarden.

Zoveel mensen, 
zoveel wensen, 
zoveel hotels



Kies  je  voor  de  rust  van  het  bos,  de  weidsheid  

van  het  strand,  of  voor  de  bruisende  dynamiek  

van  de  stad?  Hoe  zijn  de  locaties  bereikbaar  en  

waar  komen  de  deelnemers  vandaan?  Moeite  

om  zicht  te  krijgen  op  de  verschillende  

mogelijkheden  en  de  prijskaartjes  die  daaraan  

hangen?  Geen  zin  om  je  hiermee  bezig  te  

houden  of  gewoon  geen  tijd  om  op  zoek  te  

gaan  naar  de  perfecte  locatie?  Wij  doen  dat  
graag!  Zodat  de  faciliteiten  voor  jullie  

bijeenkomst  tiptop  in  orde  zijn.  

Vergadering, 
brainstorm, of 
heisessie?  



Het succes 
van een 
congres

Bij  de  organisatie  van  een  

congres  komt  heel  veel  kijken.  
Het  succes  valt  of  staat  met  de  

keuze  van  de  juiste  locatie.  
Gelukkig  is  het  mogelijk  een  

deel  kosteloos  uit  te  besteden.  
Zoals  het  zoeken  en  regelen  

van  de  optimale  congreslocatie.  
En  ook:  het  regelen  van  de  

hotels  indien  de  deelnemers  

blijven  overnachten,  de  

catering,  de  benodigde  

apparatuur,  enz.  Wij  hebben  

veel  ervaring  en  kennen  de  

faciliteiten  van  binnen  en  

buiten.  Dat  scheelt  een  hoop  

tijd  die  in  de  aanloop  naar  het  
congres  kostbaar  is.  En:  onze  

inzet  kost  u  niets!



De  Hotel  Booking  Tool  van  HMC  Reservations  is  

speciaal  ontwikkeld  voor  het  onderbrengen  van  gasten  

in  hotels  tijdens  een  congres.  De  één  wil  in  de  buurt  
van  de  congreslocatie  overnachten,  de  ander  in  het  
centrum,  een  derde  wil  juist  rust  aan  de  rand  van  de  

stad.  En  ieder  hotel  heeft  zijn  eigen  prijskaartje.  Iedere  

deelnemer  kan  via  onze  tool  zelf  een  keuze  maken  op  

basis  van  locatie  en  budget  en  ontvangt  direct  na  de  

hotelreservering  persoonlijk  een  

bevestiging  per  email.  

De Hotel 
Booking Tool



Om  verwarring  tijdens  het  boeken  van  

hotelkamers  en  vergaderlocaties  te  

voorkomen,  hanteren  wij  een  eigen  

classificatie.  De  HotelBel  is  er  speciaal  
voor  de  zakelijke  gast!  Hiermee  spelen  

we  ook  in  op  het  gebrek  aan  een  

duidelijke  classificatie  die  zowel  hotels  

als  vergaderlocaties  met  elkaar  
vergelijkt.  

De 
HotelBel



1. Aanvraag  

Op  basis  van  je  wensen  gaan  we  op  zoek  

naar  de  perfecte  locatie  

 

Ons proces

2. Offerte  

Binnen  48  uur  ontvang  je  één  duidelijke  

offerte  met  drie  locaties  

 

3. Bevestiging  

De  keus  is  gemaakt  en  de  wij  verzorgen  een  

bevestiging  voor  jou  én  de  locatie  

 

4. Details  

Voor  aankomst  houden  we  contact  over  
deadlines  en  de  zetten  de  puntjes  op  de  i  

 

5. Facturatie  

Wij  ontvangen  en  controleren  de  factuur  
van  locatie  en  maken  één  bundelfactuur  



Waar zit het 
addertje?

Onze  service  is  altijd  kosteloos  doordat  wij  van  

de  locaties  een  commissie  ontvangen.  Omdat  
wij  in  groten  getale  boeken,  kunnen  wij  

gunstige  kortingsafspraken  maken.  Dat  is  terug  

te  zien  in  de  prijs  die  je  betaalt:  bij  ons  betaal  je  

nooit  meer  dan  wanneer  je  de  locatie  zelf  zou  

boeken.  Gegarandeerd  meer  service  voor  een  

lagere  prijs!  
 

Mochten  er  toch  onverwachte  kosten  zijn,  
vermelden  wij  dit  altijd  op  de  offerte  zo  weet  je  

altijd  waar  je  aan  toe  ben.  



Op de hoogte 
blijven? 

https://www.linkedin.com/company/hmc-reservations/
https://www.facebook.com/hmcreservations/


085  486  8800  

mail@reservations.nl  
reservations.nl

HMC  Reservations  

Prof.  J.H.  Bavincklaam  4  

1183  AT  Amstelveen  


