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Je exacte hotelkamer kiezen zoals
met een vliegtuigstoel: dit platform
moet teleurstellingen op vakantie
voorkomen
Je hebt het misschien zelf ook al eens meegemaakt: wanneer je
toekomt op hotel, zie je maar een miniem streepje blauw vanuit wat
een kamer met zeezicht moest zijn. Om zulke teleurstellingen te
voorkomen, startte Roeland Verhamme (31) het platform ‘Expect Me’,
waarbij je zelf je exacte hotelkamer kunt kiezen op basis van je
persoonlijke voorkeuren. “We zijn eraan gewend om onze stoel te
kiezen wanneer we met het vliegtuig reizen, dus waarom zouden we
niet onze speciﬁeke kamer kiezen wanneer we in een hotel verblijven?”
Annelin Marien 18-08-22, 17:18 Laatste update: 19-08-22, 16:27
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Ook Roeland Verhamme zelf kreeg bij aankomst in een hotel regelmatig een
kamer die niet aan zijn verwachtingen voldeed. Daaruit vloeide het idee voor
‘Expect Me’ voort. “Het evacuatieplan dat je in hotels op elke verdieping vindt,
bracht me op het idee om een tool te ontwikkelen waarmee je een hotelkamer
kunt selecteren op basis van je wensen”, vertelt Verhamme. “Dat kan een mooi
uitzicht zijn, maar ook of je graag op het einde van de gang wilt liggen, dicht bij
de lift, op een bepaalde verdieping ...”
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“Singles moeten vaak meerkosten betalen op reis: bijvoorbeeld voor
een hotelkamer”: zo kan je deze toeslagen vermijden
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Al zal ‘Expect Me’ nooit een soort Booking.com of Trivago worden. Op
dergelijke boekingsites kan je hoogstens een kamercategorie kiezen. Een
hotelgast zal nooit rechtstreeks bij ‘Expect Me’ kunnen boeken: hun platform
zal deel uitmaken van de boekingswebsite van het hotel zelf. Nadat je een
kamercategorie gekozen en gereserveerd hebt, krijg je een mail om een
specifieke kamer te selecteren op basis van een plattegrond van het hotel.
Hotels kunnen er ook voor kiezen om op dat moment bepaalde extra’s te
verkopen, zoals ontbijt, bloemen of een fles champagne op de kamer.
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Met ‘Expect Me’ kan je zelf je hotelkamer kiezen. © Expect Me
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Meerprijs van 5 tot 15%
Hotels mogen zelf bepalen hoeveel deze kamerselectie kost. “De prijs kan per
individuele kamer bepaald worden, dat kan gaan van een supplement van 50
cent tot tientallen euro’s. Al kan het hotel er ook voor kiezen om kamerselectie
gratis aan te bieden, als extra service. Uit onderzoek blijkt wel dat een
hotelgast bereid is om tussen de 5 en 15% van de kamerprijs op te leggen. Als
een kamer 100 euro kost, willen klanten vaak 5 à 15 euro extra betalen om een
specifieke kamer te kunnen selecteren.” Verhamme ziet een win-winsituatie:
terwijl de reiziger zijn kamer selecteert, kan het hotel extraatjes aanbieden die
ook geld opbrengen.
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Keuze van de hotelmanager
Momenteel ging de Nederlandse hotelgroep Dutchen al in zee met ‘Expect Me’.
Het zal weldra mogelijk zijn om een specifieke kamer te boeken in hotels van
deze keten. Het bedrijf heeft ook gesprekken met hotels in ons land, maar ook
in Zweden, Italië en Indonesië. “Er is ook interesse vanuit een paar grote
ketens met meer dan 1.500 hotels wereldwijd, maar er is nog niets definitiefs,
die besprekingen zijn nog pril”, aldus Verhamme.
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Mensen denken vaak dat een suitekamer
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- Roeland Verhamme
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Maar hoe kies je als reiziger dan de beste kamer? “Mensen denken vaak dat
een suitekamer de beste kamer in een hotel is, maar dat is niet per se zo”,
aldus Verhamme. “Ook de bovenste verdieping, ver weg van een drukke lift of
met uitzicht naar een bepaalde kant zijn populaire eigenschappen. Maar de
beste kamer voor de ene persoon is daarom niet de beste kamer voor andere.
Iemand met hoogtevrees doe je bijvoorbeeld geen plezier met een kamer op de
bovenste verdieping, en sommigen krijgen misschien een veiliger gevoel als ze
dicht bij de lift zitten.” ‘Expect Me’ voorziet bij elk hotel ook een hotel managers’
choice: de kamers die volgens de hotelmanager de beste zijn, omwille van de
ruimte, het uitzicht, de toegankelijkheid of de rust.
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Plaats hier je reactie
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PLAATS JE REACTIE
De naam bij de reactie is Roeland Verhamme
Wil je reageren op HLN, hou dan rekening met de volgende gedragsregels.

Nico Herbots

3 dagen geleden

Als hotels al eens zouden stoppen met dat streepje zeezicht in de verte dat alleen zichtbaar is
als je half uit je raam hangt, te verkopen als 'kamer met zeezicht' dat zou al veel helpen.
Liegen of de realiteit opsmukken gaat op een plannetje trouwens net zo goed. In de regel kan
je ervan uitgaan dat de duurste hotelkamers de mooiste en modernste zijn, met het beste
uitzicht. Hoe goedkoper, hoe kleiner, ouder en slechter gelegen. Ik lees reviews, daaruit haal
je vaak nuttige info.
Meld als ongepast

Frank Joos

3 dagen geleden

Waar zijn we mee bezig ? Niemand is nog ooit tevreden. En geld hebben ze genoeg, dus al
dat geklaag kan gerust opzij gezet worden. Reizen kan maar hun gas of elektriciteit kunnen ze
niet betalen.
Meld als ongepast

Gerard Braeckmans

3 dagen geleden

Jaja, en waarom zouden we ook niet de gewenste receptioniste willen. Enz.
Meld als ongepast

katia longeval

4 dagen geleden

Leuk concept!
Meld als ongepast
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Duitse vakbond gaat
morgen staken op
luchthaven van München

Schadelijke gassen van vulkaanuitbarsting in IJsland bedreigen dorp in de
buurt

GOUDEN VUELTA

Het grondpersoneel op de
luchthaven van München gaat
woensdag staken. Daarvoor…
waarschuwt vakbond ‘Ver.di’, die
het grondpersoneel op Duitse
luchthavens vertegenwoordigt.
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Bijzonder hoog bezoek op ons podium: Kalush
Orchestra!
Van Tina Turner tot de Spice Girls: allen vonden ze de weg naar de zeedijk. En ook dit
jaar hebben we een heel bijzondere internationale artiest te gast: Kalush Orchersta. Z…
wonnen het Songfestival dit jaar met het hoogste aantal publieksstemmen ooit. Hun lied
‘Stefania’ is niet alleen een ode aan de mama van één van de frontmannen, maar ook
aan alle moeders in Oekraïne. Kijk ook naar Tien Om Te Zien op VTM GO.
Gekozen
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op ons podium: Kalush
Orchestra!
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Lunchnieuws nieuwsbrief van Het Laatste Nieuws ontvangen via e-mail?

Aanmelden

roeland@expect-me.com
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