
Uw B&B advies: Mensen helpen met hún droom, een eigen succesvolle B&B 
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Ondersteunen 

 

Professionaliseren van de vraag of we willen helpen bij het starten van een B&B, het 

verlagen van de drempel om toch echt een B&B te starten, maar ook het eerlijk 

informeren wat er bij komt kijken. Aan de hand van een stappenplan, hulpdocumenten 

en eigen ervaring wordt de eigenaar aan de hand meegenomen om de B&B te 

verwezenlijken.  

U kiest zelf welke mate van ondersteuning u wenst 
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Activiteiten  
BASIS 

 
REGULIER 

 
PLUS 

Uitleg over het starten van een eigen B&B aan 

de hand van een standaard stappenplan 
 

Online   

Bepalen van de juiste kamerprijs  
Online   

Aanmelden bij boekingskanalen 
 

Online  

tips & keuzes 

 
Aanmelden 

 
Aanmelden & 

inrichten 

Afsluitend interview met de B&B eigenaar en 

sfeer impressie van de B&B t.b.v. social media    

Aanvragen vergunning (afhankelijk van de 

gemeente) 
  

Uitleg 
 

Aanvragen 

Aanmelden Kamer van Koophandel + Btw-

identificatienummer bij de Belastingdienst 
  

Uitleg 
 

Aanmelden 

Wettelijke eisen zoals HACCP-plan, 

Brandbeveiliging aan de hand van een checklist 
  

Uitleg 
 

Invullen 

Onderzoek naar andere B&B’s in de omgeving 

(gehanteerde prijzen, aanbod en reviews) 
 

  

Aanbieden van eten en drinken in de B&B 

(ontbijt, lunch, diner, drank) 
 

  

Opstellen van een informatiemap  
  

Opzetten van een reserveringssysteem aan de 

hand van een standaard blauwdruk Excel 
  

Blauwdruk 
 

Bedrijfseigen 

Advies bij de inrichting van de kamers   
 

Maken van professionele foto’s   
 

Bedrijfslogo, folders, visitekaartjes (laten) 

maken (excl. Externe ontwerp en drukkosten) 
  

 

Inrichten van de structuur van een eigen website 

aan de hand van een standaard template 
Optioneel Optioneel Optioneel 

Pakketprijzen (incl. btw, excl. reiskosten*) 

B&B met 1 of 2 kamers € 125 € 225 € 400 

B&B met 3 of 4 kamers € 150 € 275 € 600 

B&B met 5 of 6 kamers € 175 € 325 € 800 

B&B vanaf 7 kamers € 200 € 375 € 1.000 

* Reiskosten worden apart gefactureerd op basis van € 0,50 per kilometer (incl. btw) 


