
 
 

HANDLEIDING: Logies 

Stappenplan om je promotionele info op 

toerismewerkt.be succesvol in te vullen 
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Partnerplatform toerismewerkt.be: WAT? HOE? VOORDELEN? 

 

Wil je gratis online promotie via Toerisme Limburg en partners?  

Vul jouw promotionele info in op toerismewerkt.be!  

Deze info stroomt door naar visitlimburg.be, een website die jaarlijks ruim 1 miljoen surfers 

inspireert. Als je klikt op ‘Waar overnachten’, vind je alle logies die gratis hun info op 

toerismewerkt.be hebben gezet. 

Hierdoor kan jouw logies ook opgenomen worden in verhalen die wij creëren en communiceren via 

Facebook en Instagram, in de Fietsrijk Limburg app, in bijlagen bij kranten en magazines, en zoveel 

meer…  

Ook partnerorganisaties zoals bv. Toerisme Vlaanderen gebruiken informatie uit toerismewerkt.be 

voor Limburgpromotie. 

Daar stopt het echter niet… 

Op toerismewerkt.be vind je ook: 

- Nieuws over en voor de toeristische sector; 

- Een agenda met activiteiten voor toeristische ondernemers; 

- Informatie over Toerisme Limburg of wat Toerisme Limburg voor jou kan betekenen; 

- Een webwinkel met promotiemateriaal (voor en door toeristische ondernemers). 
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Kortom het partnerplatform toerismewerkt.be – is de startplaats voor toeristische ondernemers in 

Limburg én de plaats waar jij als ondernemer je promotionele informatie zelf beheert. 

 

Jouw logiesfiche aanmaken op toerismewerkt.be in 6 eenvoudige stappen! 

STAP 1 

Surf naar het Uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen via 

uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be en  log in met je UitID of maak eerst een UitID aan. 

 

 

 

 

 

 

STAP 2 

Voeg jouw logies toe op het uitbatersportaal. 

 

Al aangemeld? Zie stap 3. Indien je je logies al hebt aangemeld, maar hier toch niet te zien krijgt, 

dien je eerst de beheerdersrechten van je logies aan te vragen. 

https://uitbatersportaal.toerismevlaanderen.be/
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STAP 3 

Klik op de knop ‘Promotionele gegevens invullen voor Toerisme Limburg’. 
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STAP 4 

Bij de eerste aanmelding op toerismewerkt.be vragen we je je gebruikersgegevens aan te vullen. 
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STAP 5 

Je komt terecht op je productfiche in toerismewerkt.be. Vul je promotionele info in.  

Welke promotionele info stroomt via deze fiche door naar visitlimburg.be? 

▪ Algemeen: algemene gegevens over je toeristisch product. 

▪ Omschrijving & media: zorg hier voor een wervende tekst en minstens 2 inspirerende 

foto’s (min 1240 x 500 pixels). 

▪ Faciliteiten: de voorzieningen in je toeristisch product. 

▪ Prijzen & openingsuren voor het hele jaar. 

Let op: de grijze velden zijn gesloten. Deze stromen door vanuit het Uitbatersportaal, en kan je 

enkel daar aanpassen. Na 24u stromen deze velden door.  

 

De tab ‘CONTACTPERSONEN’ bevat info die niet doorstroomt naar visitlimburg.be. Toch is deze info 

belangrijk voor ons. Want wie weet is er bij jou een andere contactpersoon voor de facturatie dan 

voor de marketing?  

En dat kan je hier aangeven. Op die manier kunnen we elke vraag stellen aan de juiste persoon. 
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STAP 6 

Is je fiche volledig ingevuld? Vergeet zeker niet onderaan op ‘VERZENDEN’ te klikken. 

Pas als alle verplichte velden zijn ingevuld wordt de knop groen en kun je verzenden. 

 

 

 

Klaar!

 

 

Wil je je gegevens in toerismewerkt.be nog aanpassen? 

Voor de grijze velden doe je dit via het uitbatersportaal. 

Voor de witte velden doe je dit voortaan rechtstreeks via toerismewerkt.be 

 

Vragen?  

Neem contact op met Toerisme Limburg via 011 30 55 00 of info@toerismewerkt.be. 


