
“Het scheelt heel veel mankracht als je 
reserveringssysteem goed georganiseerd is. 
Dan werkt het snel en heb je controle over 
je administratie”, zegt Joren Exler, Sales 
Director bij Romex Investments. Door het 
online boekings- en reserveringssysteem 
Reflex Booking werkt zijn organisatie  
efficiënt en effectief. 

Romex Investments ontwikkelt en verkoopt 
luxe appartementen in wintersportgebieden. 
Inmiddels heeft men acht projecten ontwikkeld 
en meer dan 125 woningen opgeleverd in drie 
landen. In 2009 begon Romex Investments 
met de verhuur van accomodaties. Veel 
administratieve taken rondom reserveringen 
werden destijds handmatig uitgevoerd. “Toen 
deden we veel nog met Excel. Zo maakten we 
bijvoorbeeld ook de eindafrekeningen, dat was 
foutgevoelig. We houden tegenwoordig alle 
betalingen in het boekingsysteem bij”, zegt Exler.

Meer dan eens legde hij vragen of problemen 
voor. “Daar is Reflex dan weer mee aan de slag 
gegaan, zo zijn best wel een aantal dingen op 
basis van mijn vraagstukken ontwikkeld. Dat 
is natuurlijk fijn”, zegt Joren Exler. “Een hele 
verbetering is de schaalbaarheid op mobiele 
apparaten, wat goed is voor de vindbaarheid.  
Je ziet eigenlijk dat je eigenlijk samen een beetje 
bent gegroeid. Zowel aan de voor- als achterkant 
zijn er bij Reflex Booking veel functionaliteiten 
bijgekomen”, aldus Exler. 

Over de integratie met Booking.com is 
Exler te spreken. “Het is heel fijn dat er nu 
een XML verbinding is, zodat je vanuit het 
reserveringssysteem heel gemakkelijk een 
boeking kunt bevestigen. Dat scheelt een hoop 
tijd en moeite.”

“Ik vind het geweldig om te zien dat Romex in 
staat is gebleken om van de verhuurorganisatie 
in economisch moeilijke omstandigheden een 
gezond en goedlopend bedrijf te maken”, zegt 
Bob van der Plas van Reflex Booking. “Waar 
men eerst nog bijna volledig afhankelijk was 
van reserveringen via touroperators, is Romex 
gegroeid naar een situatie waar de grote 
meerderheid van reserveringen via het directe 
kanaal gaat. Dat is heel knap gedaan”, aldus Van 
der Plas.
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Reflex Booking biedt een compleet 
en cloud-based reserveringssysteem 
voor de recreatiebranche. Met een 
groeiend aantal gebruikers van 
inmiddels meer dan 200 verhuurders is 
de verhuursoftware Reflex Booking het 
ideale hulpmiddel voor iedere recreatie 
ondernemer.

Online Reserveringssysteem

De voordelen in het kort:
• Geen investeringen nodig in hardware 

of aanvullende diensten
• Uw medewerkers en gasten kunnen 

altijd en overal online reserveren
• Het inzetten van onze software is 

eenvoudig en betaalbaar
• Complete functionaliteit, ook voor 

huiseigenaren en touroperators
• Suggesties en ideeën van gebruikers 

worden gewaardeerd
• Werken met bewezen en veilige 

standaard software
• Maak een afspraak voor een 

demonstratie op maat

Interesse?

Reflex Booking 
Godfried Bomansstraat 7 
4103 WR Culemborg 
www.reflex-online.com
info@reflex-online.com 
0345 630 123

Over Reflex Booking

“Het is heel fijn dat er nu een XML verbinding 
met Booking.com is”

 
 Joren Exler 

Sales Director bij Romex Investments

Romex Investments ontwikkelt en verkoopt luxe 
appartementen in wintersportgebieden. Inmiddels 
heeft men acht projecten ontwikkeld en meer dan 
125 woningen opgeleverd in drie landen.
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