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Informatie van ruim 21.000 restaurants online bereikbaar

Vernieuwde IENS de meest complete restaurantgids van Nederland
IENS, de grootste restaurant- en reserveerwebsite van Nederland, heeft haar website
www.iens.nl en de IENS app flink vernieuwd en uitgebreid. Vanaf vandaag kunnen bezoekers
nóg eenvoudiger snel het restaurant van hun voorkeur vinden en eventueel direct
reserveren. Door bijvoorbeeld te zoeken op plaats, type keuken of beschikbaarheid krijgt de
gebruiker van de nieuwe website en app een handig overzicht van alle restaurants. En met
ruim 1 miljoen onafhankelijke reviews van andere restaurantbezoekers, vindt iedereen
altijd hét meest geschikte restaurant. Nieuw is dat nu alle ruim 21.000 restaurants
desgewenst gratis een profiel van hun restaurant kunnen plaatsen, inclusief foto en
menukaart. Hiermee worden in principe de menu’s van vrijwel alle restaurants in Nederland
online bereikbaar voor iedereen. Met de nieuwe site en app verstevigt IENS haar positie als
meest complete restaurantgids van Nederland.
Niels Keizer, algemeen directeur van IENS, is trots op de nieuwe site en app: “Om de meest
volledige en overzichtelijke online restaurantgids van Nederland te blijven, hebben we veel
aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van iens.nl en onze app. Onze
bezoekers kunnen nu nog sneller en simpeler een restaurant vinden door te selecteren op de
criteria die zij belangrijk vinden: plaats, wijk, soort keuken, beschikbaarheid en waardering.
Eventueel kan ook direct een tafel worden gereserveerd. Ook voor onze restaurateurs is er veel
verbeterd. Zo kunnen alle restaurants heel eenvoudig een foto, menukaart en omschrijving op onze
website te plaatsen. Gratis. Ons doel is om hét platform te worden waar iedereen zijn meest
geschikte restaurant kan zoeken en boeken.”
Direct reserveren
IENS gebruikt het reserveringssysteem SeatMe om het haar bezoekers zo makkelijk mogelijk te
maken online een tafel te reserveren. Van de restaurants die zijn aangesloten op dit systeem toont
de website en app van IENS direct de beschikbaarheid. Niels Keizer: “De website toont standaard de
beste beschikbare restaurants die tafels aanbieden via SeatMe, geordend naar de onafhankelijke
rapportcijfers. Net als voorheen kan de restaurantbezoeker ook eenvoudig zoeken naar het
restaurant met het hoogste cijfer of een van de andere selectiecriteria gebruiken. Op IENS zijn de
contactgegevens van het betreffende restaurant te vinden. En met één druk op de knop kan je aan
tafel.”

-EINDEOver IENS
“Waar gaan we eten?” IENS, onderdeel van TripAdvisor, beantwoordt deze o zo belangrijke
vraag elke dag voor talloze mensen. Maandelijks helpt IENS 2,5 miljoen bezoekers een geschikt
restaurant te vinden. Geregistreerde proevers schrijven op jaarbasis zo’n 250.000 recensies over
restaurants en leveren zo een onmisbare bijdrage. IENS helpt restaurateurs om potentiële gasten
te bereiken en inspireert consumenten om Nederland culinair te verkennen via iens.nl, de
mobiele website, het culinaire blog IENS FoodSpots, de apps voor smartphones, IENS

DinnerDeals, IENS Toppers, IENS Culinaire CadeauKaart, nieuwsbrieven en evenementen.
Daarnaast worden er via het online reserveringssysteem IENS SeatMe elke maand
honderdduizenden gasten bij restaurants geplaatst. Uit eten gaan begint en eindigt op IENS, een
essentiële schakel tussen restaurants en hun gasten.
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