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TravelTrustIt 

TravelTrustIt op uw eigen website 
TravelTrustIt is een onafhankelijk platform voor verzamelen en beschikbaar stellen van reviews aan 
reizigers. Widgets kunnen opgenomen worden in de eigen website. Dit behoeft slechts enkele regels 
code. Hieronder de mogelijke widgets die (afhankelijk van het abonnement) beschikbaar zijn.  
  



CONFIDENTIALITY STATEMENT The contents of this document, including system ideas and concepts, are confidential and proprietary in nature and are not to be distributed in any form without the prior written 
consent of TravelTrustIt. 

29 november 2021 
 

4 

Technische implementatie in de website 

Om een widget op de website te plaatsen moet je een Javascript opnemen in de header van de HTML-
pagina waar de widget geplaatst moet worden. De verwijzing naar het juiste javascript bestand is van 
belang. Met deze verwijzing wordt aangegeven welke gegevens geladen moeten worden. De juiste 
verwijzing (url) kan eenvoudig gevonden worden door de juiste accommodatie of reisorganisatie te 
zoeken op traveltrustit.com.  
 
1 - Widget koppelen voor reviews van accommodaties 
 
Voorbeeld: Toon de reviews van “Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino” 
 

1) Zoek op de “Marriott Curacao” 
 

 
 

2) Kopieer de url van de pagina van “Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino” 
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3) Voeg de verwijzing naar het widgets.css bestand op in de head van uw HTML pagina. Dit is een 
vaste verwijzing voor alle widgets. Indien u een eigen css wil gebruiken zie hoofdstuk Styling 
Widgets verderop in dit document. 
 

<link rel="stylesheet" href="https://traveltrustit.com/widgets.css" /> 
 

4) Neem direct onder de verwijzing naar de stylesheet de verwijzing naar de zojuist gekopieerde url in 
combinatie met widgets.js (url + /widgets.js) op, in de head van uw HTML pagina. 
 

<script src="https://traveltrustit.com/country/curacao/curacao/willemstad/curacao-marriott-beach-resort-and-emerald-

casino/widgets.js" defer></script> 
 

5) Neem de juiste class, data-type, data-size en data-layout op bij de gewenste <DIV> tag 
 

<div class="traveltrustit-widget" data-type="free" data-size="1"data-layout="vertical"></div> 
 
 

2 - Widget koppelen voor reviews van reisorganisaties 
Voor reviews van reisorganisaties geldt dezelfde aanpak. Om hiervoor de juiste verwijzing naar de 
widgets.js te vinden zoek je op traveltrustit.com naar de betreffende reisorganisatie. Zo wordt de 
verwijzing naar het script voor Ilios reizen als voorbeeld: 

    <script src="https://traveltrustit.com/company/IliosReizen-71/widgets.js" defer></script> 
 

Hierbij kun je dan dezelfde widgets gebruiken. Niet alle widgets zijn relevant voor reviews van 
reisorganisaties.   
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Widgets 

Hieronder worden de verschillende widgets getoond en de bijbehorende instellingen voor de <DIV> tags 
getoond. 
 
1 - Algemene beoordeling van de reisorganisatie/accommodatie 
Deze widgets toont het gewogen gemiddelde van de algemene beoordelingen van de reisorganisatie of 
de accommodatie. Deze kan je bijvoorbeeld in de navigatiebalk van je website opnemen. 
 

 
 
De widget is beschikbaar in Horizontale form en in Verticale form en in 3 afmetingen.  
 

Widget <DIV> tag 
Klein, verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="free" 
  data-size="1" 

  data-layout="vertical" 
></div> 

Middel, verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="free" 

  data-size="2" 

  data-layout="vertical" 
></div> 

Groot, verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="free" 

  data-size="3" 
  data-layout="vertical" 
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></div> 
Klein, horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="free" 
  data-size="1" 

  data-layout="horizontal" 

></div> 
Middel, horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="free" 
  data-size="2" 

  data-layout="horizontal" 
></div> 

Groot, horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="free" 

  data-size="3" 

  data-layout="horizontal" 
></div> 

 
 
 
2- Uitgebreide algemene beoordeling van de reisorganisatie/accommodatie 
Deze widget toont het gewogen gemiddelde van de algemene beoordelingen van de reisorganisatie of 
accommodatie. Daarnaast wordt ook het percentage van de mensen die de reisorganisatie aanbeveelt en 
het aantal reviews getoond. Deze kun je bijvoorbeeld in de navigatiebalk van je website opnemen. 
 

 
 
De widget is beschikbaar in Horizontale form en in Verticale form en in 3 afmetingen.  
 

Widget <DIV> tag 
Klein, verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="paid" 

  data-size="1" 
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  data-layout="vertical" 
></div> 

Middel, verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="paid" 

  data-size="2" 

  data-layout="vertical" 
></div> 

Groot, verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="paid" 

  data-size="3" 
  data-layout="vertical" 

></div> 
Klein, horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="paid" 

  data-size="1" 
  data-layout="horizontal" 

></div> 
Middel, horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="paid" 
  data-size="2" 

  data-layout="horizontal" 

></div> 
Groot, horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="paid" 
  data-size="3" 

  data-layout="horizontal" 

></div> 
 
 
 
3 - Carousel van de laatste reviews 
Het wekt natuurlijk veel vertrouwen dat er veel positieve reviews worden gegeven. Ook Google vindt dit 
interessant en levert daardoor een hogere ranking. In deze carousel worden de laatste reviews getoond. 
Deze carousel is er ook in een verticale variant. Die past beter op je mobiele website. 
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Als je binnen deze widget op de “+ Laat meer zien” knop klikt wordt traveltrustit.com geladen op de juiste 
pagina van de reisorganisatie of accommodatie. Hierbij wordt de vermelding van “geboekt door” niet 
getoond.  
 

Widget <DIV> tag 
Verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="carousel" 
  data-layout="horizontal" 

></div> 
Horizontaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="carousel" 

  data-layout="vertical" 
></div> 

 
 
4 - Accommodatie reviews overzicht 
Wil je bij iedere accommodatie een overzicht van de gewogen gemiddelde score van de basisset vragen, 
gebruik dan deze widget. Super informatie in een oogopslag. 
 
 

Widget <DIV> tag 
Verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="accommodation" 

></div> 
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5 - Review pagina 
Om een volledig overzicht van de reviews op te nemen in je website kan je het best kiezen voor deze 
widget. Je krijgt de laatste reviews te zien met alle detailinformatie inclusief eventuele reacties die je hebt 
geplaatst. Dit is de meest uitgebreide widget die beschikbaar is. 
 
 

Widget <DIV> tag 
Verticaal <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="details" 

></div> 
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6 - Accommodatie beoordeling 
Je wil misschien graag een gewogen gemiddelde algemene beoordeling van een accommodatie opnemen 
bij je zoekresultaten. Ook dat kan. We hebben een kleine widget ontwikkeld die enkel deze beoordeling 
toont. 
 

Widget <DIV> tag 
Klein <div 

  class="traveltrustit-widget" 
  data-type="logo" 

  data-size="1" 

></div> 
Middel <div 

  class="traveltrustit-widget" 
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  data-type="logo" 
  data-size="2" 

></div> 
Groot <div 

  class="traveltrustit-widget" 

  data-type="logo" 

  data-size="3" 
></div> 
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Styling Widgets 

Het is niet toegestaan om de kleurstelling en font van het beoordelingsdeel van de widgets aan te passen. 
Het beoordelingscijfer met de achtergrond, de sterren en het logo mag niet aangepast worden.  
 

 
 
Het is mogelijk en toegestaan om overige elementen uit de widgets qua styling aan te passen. Het is niet 
toegestaan om elementen niet te tonen (waaronder het TravelTrustIt logo). Na het aanpassen van kleuren 
en fonts moeten de betreffende elementen nog steeds zichtbaar en goed leesbaar zijn. 
 
Het standaard css bestand is beschikbaar op https://traveltrustit.com/widgets.css Indien je wijzigingen wil, 
zal je of dit bestand moeten downloaden en op je eigen omgeving plaatsen met de gewenste 
aanpassingen, of in je eigen css de betreffende css moeten kopiëren en deze laten gelden boven de css 
van TravelTrustIt.   
 
 


