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Nieuwe zoekmachine van accommodaties

Enkele maanden geleden hebben we een aantal wijzigingen aangebracht aan 
het ontwerp van Rentalia om de gebruikerservaring op het web te verbeteren. Als 
we het zouden vergelijken met een auto, hebben we toen de chassis van Rentalia 
vervangen. Nu is het moment daar om de motor van de auto te vervangen :-)

Dit wil zeggen dat we de manier waarop onze zoekmachine werkt, hebben 
verbeterd. Nu wordt er met veel meer factoren rekening gehouden om de reiziger 
de lijsten met vakantiehuizen te laten zien. 

Welke nieuwigheden heeft de nieuwe zoekmachi-
ne?

•	Vanaf nu wordt rekening gehouden met het mini-
mum aantal verhuurdagen van een accommodatie 
wanneer de reiziger zoekt op data. Dat wil zeggen 
dat als een reiziger 5 nachten in juli zoekt, er geen 
accommodaties getoond worden waarvan de mini-
mumhuur in juli 6 nachten of meer bedraagt. Als je 
wenst dat je advertentie bij meerdere zoektochten 
verschijnt, raden we je aan het minimum aantal huur-
nachten te verminderen. 

•	We verminderen de tijd om de kaart op te laden waarop we de resultaten van 
een lijst huizenaanduiden.

•	We verbeteren het resultaat van de advertenties met meerdere accommo-
daties. Elke accommodatie-eenheid heeft een aparte capaciteit, aparte prijzen 
en een aparte kalender, en zal met deze parameters verschijnen wanneer de 
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reizigers zoeken. Dit zal de gebruikservaring van de rei-
zigers verbeteren en de verwarring van sommige adver-
tenties verminderen.

•	Er is geen beperking meer van exacte resultaten. 
Voordien toonden we enkel de eerste 450 resultaten en 
nu bestaat deze beperking niet meer. Alle resultaten die 
overeenstemmen met watde reiziger zoekt, zullen wor-
den getoond.

•	Er wordt rekening gehouden met de “prijs per nacht 
(weekend)“ wanneer de prijs aan de reizigers wordt 
getoond, zowel op de lijsten als op je advertentie.

•	Het concept van “accommodaties bij benadering“ 
is gewijzigd. Deze zullen enkel verschijnen op de lijsten  
an gemeenten en plaatsen en het zullen accommoda-
ties zijn met dezelfde kenmerken die de reiziger zoekt 
maar in een straal van 25 km gelegen ten opzichte van 
de gemeente/plaats die de reiziger zoekt.

•	De teller van de kenmerken bij de zoekfilters werd 
verbeterd, zo zal elk kenmerk rechts een nummer hebben, dat is de nummer van 
het aantal accommodaties die deze kenmerken hebben.

Waarmee houdt de nieuwe zoekmachine rekening 
om de resultaten te ordenen?

Zoals je weet zijn de onderschreven promotie en de anciënniteit heel belangrijk 
bij Rentalia en dit zal zo blijven bij de nieuwe zoekmachine. Bovendien is de zoek-
machine veelzijdiger en zal hij rekening houden met de inhoud van de adverten-
tie.

Nu zal het meer dan ooit van belang zijn dat je de kalender van je accommo-
datie update (minstens 1 keer per maand) en dat je prijzen gepubliceerd zijn. Ook 
zal de zoekmachine belonen als je een hoog percentage van antwoord hebt op de 
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mails van de reizigers, als je de Online Reservering activeert of als je accommoda-
tie gecontroleerd is (zowel voor anciënniteit als voor adres).

Bovendien zal je advertentie aan belang winnen als de beschrijving naar verschi-
llende talen vertaald is of als er veel foto’s worden getoond.

Als je suggesties hebt over hoe de zoekmachine te verbeteren, kan je ons schrij-
ven: ux@rentalia.com :-)
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