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PERSBERICHT 

 
Booking.com lanceert Booking Now, de eerste wereldwijde App voor 
spontane boekers. 

 
Meer dan 580.000 accommodaties klaar om geboekt te worden in slechts 2 tikken. 

 
Gepersonaliseerde zoekresultaten met booking.com’s beste prijs garantie. 

              
Amsterdam - January 15, 2015 – Bij het maken van accommodatie reserveringen binnen 48 
uur, hoeven reizigers geen kwaliteit op te offeren, de brede keuze of tevredenheid voor 
spontaniteit. booking.com’s werelds nummer 1 accommodatie site, lanceert vandaag Booking 
Now, een nieuwe mobiele App die revolutioneert in on-demand reizen, door het aanbieden 
van een compleet gepersonaliseerde reserveringsbeleving, aangepast op de individuele 
wensen van de klant én op locatie. Door gebruik te maken van de kracht van data, op basis 
van het gedrag van de gebruiker evenals GPS-technologie, is Booking Now de enige App met ’s 
werelds grootste aanbod, van meer dan 580.000 accommodaties verspreid over de hele 
wereld, voor het maken van aangepaste accommodatie-aanbevelingen voor spontane 
reizigers. 
 
Geworteld in en ontwikkeld uit een diep begrip van bedrijfseigen gegevens van de klant, 
ondersteunt de lancering van Booking Now het toenemende belang van mobiele reserveringen 
van accommodaties binnen 48 uur. Volgens booking.comgegevens, wordt wereldwijd bijna de 
helft van de spontane boekingen gedaan op een mobiel apparaat. 
 
“Met de lancering van Booking Now, vergroten wij onze investering in mobiel op wereldwijde 
schaal, met activa en partnerschappen, om tegemoet te komen aan de groeiende groep 
klanten die accommodaties boeken binnen 48 uur of korter voor hun daadwerkelijke verblijf” 
zegt Darren Huston, Chief Executive Officer van booking.com. “De nieuwe App plaatst 
gebruikers in het middelpunt van de reserveringsbeleving, op basis van onze uitgebreide 
database accommodaties die voldoen aan de specifieke voorkeuren, op het moment dat zij 
willen boeken. Booking Now is ontworpen om een naadloze mobiele ervaring voor spontane 
consumenten te creëren, die perfect past in hun multi-apparaten, on-demand levensstijl.  
 
Booking Now personaliseert real-time zoekresultaten op basis van het unieke reizigersprofiel, 
dat elke nieuwe gebruiker aanmaakt om specifieke wensen aan te geven, zoals prijsklasse en 
opties als parkeren, ontbijt en wifi. Gebruikers worden dan voorgesteld aan beschikbare 
accommodaties gebaseerd op hun eigen profiel en binnen de opgegeven locatie. Gebruikers 
kunnen makkelijk en snel door de aanbevolen opties scrollen met een enkele swipe van de 
vingers en boeken de gewenste accommodaties in slechts 2 tikken. Door Booking Now’s 
voorspellende analyses, worden de aanbevolen accommodaties steeds persoonlijker, naar 
mate de App vaker gebruikt wordt. Bovendien, wanneer de gebruiker door de App scrolt, kan 
hij zijn favoriete hotels toevoegen aan een map voor het maken van een kort, visueel 
overzicht voor een snelle en makkelijke verwijzing.  
 
 
Om de beleving nog iets verder te personaliseren, kunnen de Booking Now resultaten ook 
gebaseerd zijn op de gebruikers actuele, straat-niveau, locatie overal ter wereld. De App’s 
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GPS technologie levert dan stap voor stap instructies vanaf de huidige locatie naar de 
accommodatie die de gebruiker kiest, een first voor hotel-reservering Apps. 
 
Ondersteund door booking.com’s betrouwbare, wereldwijde netwerk van 24/7 klantenservice 
en toegang tot ’s werelds grootste netwerk van meer dan 40 miljoen geverifieerde 
gastbeoordelingen, is Booking Now ontworpen om naast de reeds bestaande booking.com App 
te draaien en zullen zij gebruikers de beste prijs blijven bieden, zonder verborgen kosten, 
mét het naadloze “betaal tijdens uw verblijf” model.  
 
Booking Now zal op 15 Januari 2015 beschikbaar zijn om te downloaden in Amerika, en zal de 
weken erna in de rest van de wereld uit komen.  
 
——- EINDE BERICHT——- 
 
 
CONTACT 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Bruens van der Neut, Triangle 
PR patricia@trianglepr.nl Tel: 06-46461886 
 
 
Over Booking.com 
Booking.com is de wereldleider in het online boeken van hotels en andere accommodaties. 
Het garandeert de beste prijzen voor elk accommodatie type - van kleine zelfstandige 
accommodaties tot luxe vijfsterren ketens. Gasten hebben altijd en overal toegang tot de 
website van Booking.com, via hun PC, smartphone of tablet, en ze hoeven geen 
reserveringskosten te betalen - nooit. De website van Booking.com is beschikbaar in 42 talen, 
van meer dan 580.000 hotels en andere accommodaties in 205 landen en heeft meer dan 40 
miljoen beoordelingen die de gasten na hun verblijf hebben geschreven, en trekt online 
bezoekers uit de hele wereld, zowel uit de toeristische als de zakelijke 
markt. Booking.com heeft meer dan 17 jaar ervaring en een team van meer dan 8.300 
toegewijde werknemers in meer dan 150 kantoren wereldwijd. Booking.com heeft zijn eigen 
klantenservice, die 24/7 beschikbaar is om de gasten in hun eigen taal te assisteren en te 
zorgen voor een uitzonderlijke klantervaring. 
 
Booking.com B.V., opgericht in 1996, bezit en beheert Booking.com ™, en is onderdeel van 
The Priceline Group (NASDAQ: PCLN) . Volg ons op Twitter, Google+ en Pinterest, ‘like’ ons 
op Facebook, of ontdek meer op http://www.booking.com. 


