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Het begon viraal op LinkedIn

In mei 2020 peilde Niels of er animo was voor een eerlijker 
alternatief voor Booking.com. Bij 1.000 likes beloofde hij een 
crowdfunding ‘te overwegen’.

● 2,5 miljoen views
● 40.000 likes
● 1.524 crowdfunders
● 2 miljoen euro startkapitaal
● Moonback was geboren



Online boekingsmarkt voor 
hotelovernachtingen is kapot

● Er is een eenzijdige focus 
op winstmaximalisatie.

● Reizigers worden 
gemanipuleerd met 
namaakschaarste en             
dark-patterns.

● Hotels betalen steeds 
hogere commissies.

● Duopolie dat steeds 
machtiger wordt.



De tijd van zoveel mogelijk geld 
verdienen, is voorbij

Moonback doet het anders dankzij 
deze 5 principes:

● Alles is onderhevig aan 
verandering, behalve onze missie.

● Geld verdienen mag, maar niet 
tegen elke prijs.

● Winstrecht en stemrecht houden 
we gescheiden.

● No stress! We geloven in een 
positieve gebruikerservaring.

● Eerlijk zakendoen met iedereen.



10% fee op de kamerprijs per boeking

3%

0%

fee op de kamerprijs bij terugkerende gasten

fee op supplementen zoals ontbijt of champagne

€250 eenmalige opstartkosten

⚠ Reizigers betalen direct via Stripe (onze PSPX, de payment fee van 2% op het totaalbedrag rekenen we apart door.



100+ interviews … gebruikservaring 



● Samenwerking met lokale 
hotelverenigingen en DMO’s

● Ten minste 1 stad per maand uitrollen, 
reeds benaderd door Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Venlo, 
Den Bosch, Texel, Praag en ook de Duitse 
toeristenbond.

● Initiële focus op Europese stedentrips

Lanceren in Antwerpen en 
breiden stad voor stad uit



● Kleine en grote hotels doen mee.
● IHG, Hilton, Radisson, Van der Valk.
● Gesprekken met Accor, Marriott

Volledige integratie met 67 channel 
managers



Marketing via affiliates, PR, social 
media



Reeds 1,7 miljoen aan mediawaarde



Samen de volgende stad op de kaart

Samen veranderen we de wereld van online hotelreserveringen.

● Juiste kennis in huis.
● Koppeling via channel manager.
● Lagere platform fee.
● Via affiliate marketing met Amsterdam Partners kan deel fee terug 

vloeien naar de stad.
● Reeds getest en klaar om uit te rollen.
● Moonback draagt bij aan het promoten van de stad.

Meldt je aan op https://partner.moonback.com/

Bij 25 hotels zetten we Amsterdam open !!!

https://partner.moonback.com/
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Wij staan voor jullie klaar
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