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2 Introductie 

De E2E software is een 100% web based programma. U kan dus aanloggen van op het even welke toestel, u hebt 
enkel toegang tot internet nodig met een recente internetbrowser. Met onze module reservaties zalen hebt u 
realtime zicht op de planning, beschikbaarheid, aanvragen en reservaties. 
 

3 Termen en gebruik 

We gebruiken doorheen de handleiding een paar heel specifieke woorden. Als u met de webapplicatie werkt kan het 
zijn dat bepaalde termen niet duidelijk zijn. Hier volgt een overzicht van de meeste gebruikte termen in deze 
handleiding. 

3.1 Toegang tot onze applicatie 

Er zijn twee “toegangen” tot onze applicatie; 
 
Front / online 
Dit is de website die de surfers / klanten zien 
 
Backoffice 
Dit is het afgeschermd gedeelte waar u als werknemer van de aanbieder toegang tot hebt. U kan dit alleen bereiken 
via een specifiek webadres (URL) met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

3.2 BackOffice = beheerders <> reserveerders <> raadplegers 

De gebruikers van de backoffice kan men indelen in 3 groepen:  
 

❖ Beheerders 
➢ Als beheerder configureert u uw systeem; instellen van het complex, hun faciliteiten, 

openingsuren, prijsstructuren, toegang,  “extra velden” toevoegen, etc. 
➢ Een beheerder heeft altijd minimum evenveel rechten als een reserveerder (en nog enkele extra) 

❖ Reserveerders 
➢ Als reserveerder kan men klanten en aanvragen goedkeuren, reservaties aanmaken, consulteren 

en “factureren” 
➢ Een reserveerder heeft altijd minimum evenveel rechten als een raadpleger (en nog enkele extra) 

❖ Raadplegers 
➢ Raadplegers kunnen via het systeem de planning raadplegen en lopende dossiers opvolgen 

 

3.3 Front / Login = account <> contactpersoon <> klant 

Gebruikers hebben toegang tot het front-office gedeelte, het online gedeelte, waar ze een klantenprofiel 
(zaalreservatie) kunnen aanmaken. Om zalen online aan te vragen hebben gebruikers een loginaccount met een 
contactpersoon en klantenprofiel nodig.  De gebruiker maakt via een nieuwe registratie een klantenprofiel aan met 
zichzelf als contactpersoon en daaraan een loginaccount gekoppeld. 
 
Ter info: als jullie ook de module inschrijvingen aanbieden, is deze info niet te verwarren met een “familieprofiel”. 
Om inschrijvingen uit te voeren voor bijvoorbeeld speelpleinwerking heeft de onlinegebruiker namelijk een 
familieprofiel met gezinsleden nodig. Deze info is los afhankelijk van de hieronder beschreven info.  
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1 account = 1 login (username & password)  = 1 uniek mailadres  
> maar kan meerdere profielen omvatten 
 
Met één account kan de gebruiker zich registreren als klant, zijnde particulier en/of bedrijf en/of vereniging.  De 
en/of in deze zin is belangrijk. 
 

 

Waarom zo “complex”? 
Wij begrijpen dat dit bij een eerste gebruik van onze applicatie complex overkomt, maar dit zijn effectief alle 
verschillende gegevens die we nodig hebben voor een correcte werking, afhandeling en facturatie van ons systeem. 
Hieronder lichten we wat verder toe. 

3.3.1 Het gebruik van de verschillende gegevens 

• Het account heeft de gebruiker nodig om in te loggen 

• De contactgegevens worden gebruikt om te communiceren en eventueel voor de facturatie 
De gegevens opgegeven bij klant zijn nodig voor het opmaken van betalingen en/of facturatie 
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3.3.2 Definitie in de E2E applicatie 

• Een account  

• De contactpersoon wordt gebruikt om te communiceren en eventueel de factureren (indien geen 
ondernemingsnummer of btw-plichtige vzw) 

• De gegevens opgegeven bij klant zijn nodig voor het opmaken van betalingen en/of facturatie 
 

 
 

3.3.3 Best practice voor de gebruiker om zich te registreren 

Een gebruiker krijgt bij zijn eerste bezoek de mogelijkheid om zich te registreren.  
(Vergeet niet, dit geldt voor reservatie zalen, aanmaken van een klantenprofiel) 
 

 
 
Als de gebruiker zich registreert moet hij eerst een gebruikersnaam, wachtwoord, voornaam, familienaam, e-mail en 
eventueel rijksregisternummer (instelbaar door de backoffice) ingeven.  
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➢ Nu heeft de gebruiker de gegevens van zijn account / logingegevens ingegeven 
➢ Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het inloggen 
➢ Het rijksregisternummer wordt tevens gebruikt voor controle van een uniek particulierenprofiel 

 
Vervolgens komt de gebruiker op het scherm om zich te registeren als klant > dit kan zowel als particulier, vereniging 

of bedrijf zijn (bepaling type klant). 

 

 
➢ Wanneer u zich als particulier registreert zijn de contactgegevens die hier ingevuld worden ook ineens de 

gegevens van de “contactpersoon”. 
➢ Deze gegevens zijn puur informatief  

 
De gebruiker selecteer zijn gewenste type klantprofiel (particulier, vereniging of bedrijf (in het eerste voorbeeld hier 
registeren we ons als particulier). Op het volgende scherm worden de facturatiegegevens en adres gevraagd. 
  

- Bij het aanmaken van een particulier zal hij een rekeningnummer vragen (voor eventueel terug stortingen 
bij annulatie) 

- Bij het aanmaken van een vereniging/bedrijf wordt gevraagd de contactpersoon te bevestigen, gegevens 
aan te vullen met functie en eventueel een alternatief adres 

- Bij het aanmaken van een bedrijf wordt additioneel ook ondernemingsnummer gevraagd 
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➢ Deze gegevens worden gebruikt om een correcte facturatie te garanderen 
Nu heeft de gebruiker zijn registratie “aangevraagd”. Deze moet wel nog door een reserveerder of beheerder 
goedgekeurd worden (zie klant goedkeuren). 
 

➢ De klant kan vanaf het moment dat hij zich geregistreerd heeft aanvragen indienen en zijn status online 
volgen 

 

Nu heeft deze gebruiker 1 login, met 1 contactpersoon en met 1 klanttype 
 

 
Onder deze login kan de gebruiker nog andere contactpersonen en vervolgens type klanten aanmaken. 
In het voorbeeld hieronder, maken we met hetzelfde account, verschillende klanten met nog eens verschillende 
contactpersonen. De gebruiker logt in: 

➢ Mijn profiel > “nieuwe klant toevoegen”  
 
De gebruiker wordt gevraagd om zijn zelfde contactgegevens te gebruiken of nieuwe gegevens in te vullen (= 
contactpersoon/communicatie). Nadien worden de gegevens gevraagd voor het klantenprofiel (= klant/facturatie). In 
het voorbeeld hieronder maken we onder hetzelfde profiel een tweede klant aan “E2E 2de klant” met een bedrijfs-
klantenprofiel. 

➢ “Registreer” 
Nu heeft deze gebruiker 1 account met 2 klantenprofielen, het eerst aangemaakte als particulier, 2de als bedrijf 
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Een gebruiker met kan met één account onbeperkt klanten en contactpersonen aanmaken. Herhaal telkens de 
stappen van hierboven “nieuwe klant toevoegen”. 
 

 
 
Per klantenprofiel kan je ook opnieuw extra contactpersonen toevoegen. Vooral voor een vereniging of bedrijf kan 
het handig om verschillende contactpersonen toe te voegen. 

➢ Ga naar mijn profiel > selecteer het klantenprofiel (vb. hieronder “4de klant”) 
➢ Ga naar het tabblad “Contactpersonen” 
➢ “Nieuw contactpersoon toevoegen”  

 

 
➢ De gebruiker wordt gevraagd om de algemene gegevens van de contactpersoon in te vullen > opslaan 
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Deze contactpersoon is nu extra gecreëerd onder naam “4de klant”. Het kan echter wel zijn dat deze persoon zelf al 
een account heeft in de E2E applicatie. Deze account (login) kan gekoppeld worden aan deze contactpersoon. Wij 
raden aan om deze koppeling als reserveerder of beheerder uit te voeren, maar de gebruiker kan het ook zelf. 
 
Koppelen van login aan de contactpersoon 
 

❖ Als gebruiker / front end 
Als de gebruiker deze login wil koppelen aan de contactpersoon moet hij in het bezit zijn van de 
contactpersoon zijn login naam en mail adres. 

➢ Ga naar het klantenprofiel > contactpersonen > logingegevens > “bestaande loginaccount koppelen” 
 

 
 

➢ Geef de exacte loginnaam en mail in > “koppel deze login account” 
 

 
➢ Opslaan 
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❖ Als reserveerder of beheerder / backoffice 
➢ Ga naar het klantenprofiel > contactpersonen > logingegevens > “bestaande loginaccount koppelen” 

U hebt nu drie opties:  
 

 
 

▪ Geen login  
Dit kan gebruikt worden als er een contactpersoon wordt toegewezen zonder mailadres of iemand die 
niet vertrouwd is met het online gebeuren. Voor deze contactpersoon kunnen er wel aanvragen 
gebeuren door iemand in de backoffice, bv de contactpersoon komt aan de balie of belt. 

 
▪ Bestaande login account koppelen 
Dit kan gebruikt worden wanneer de contactpersoon zelf al een login heeft. Als beheerder of 
reserveerder hoeft u enkel een deel van de gegevens in te vullen (login, of naam, of mail,.. ) en er 
verschijnt een lijst met contactpersonen die aan uw criteria voldoen. U kan van daaruit de 
contactpersoon koppelen > opslaan. 
Als deze contactpersoon de volgende keer inlogt, zal hij in zijn profiel zien dat hij ook gelinkt is aan de 
vereniging en voor deze vereniging aanvragen kan doen 
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▪ Nieuwe login account maken 
Dit kan gebruikt worden wanneer de contactpersoon nog geen account heeft. Het systeem vult 
automatisch zijn gegevens in, het is aan de beheerder/reserveerder om een loginnaam in te geven en 
“stuur een wachtwoordlink” aan te vinken > opslaan. 
Wanneer u de wachtwoordlink aanvinkt, ontvangt de contactpersoon automatisch een mail met zijn 
gegevens en éénmalig paswoord. Bij zijn eerste bezoek wordt hij gevraagd zijn paswoord aan te passen. 
Vanaf nu kan deze persoon ook aanvragen doen voor de gekoppelde vereniging 

 
 

4 Algemene workflow 

 

Mogelijkheden van de onlinegebruiker 

 
Mogelijkheden van de reserveerder 

Registreren Registreren van klanten 

Contactpersonen aanmaken Contactpersonen aanmaken 

Meerdere contactpersonen aan 1 account koppelen Accounts en contactpersonen aanmaken en koppelen 

Profiel wijzigen Klanten goedkeuren en toevoegen 

Aanvragen doen Klantengegevens wijzigen / klanttypes toekennen 

Aanvragen en reservaties wijzigen Login koppelen 

Aanvragen, reservaties en facturen raadplegen Aanvragen goedkeuren en afkeuren  

 Reservaties raadplegen / wijzigen / exporteren 

 Planning bekijken / exporten 
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Workflow 
 

 
 

5 How-to / reserveerder 

In dit gedeelte overlopen we de meest voorkomende taken die uitgevoerd worden door een reserveerder of een 
beheerder. Een beheerder heeft altijd minimum evenveel rechten als een reserveerder (en nog enkele extra). 
 

5.1 Klanten goedkeuren 

Een klant heeft zich online geregistreerd en een account aangemaakt, deze moet door een beheerder of een 
reserveerder goedgekeurd worden om een correcte flow van de aanvragen naar reservaties en facturatie om te 
zetten. Bij het goedkeuren van klanten moeten de gegevens nagekeken worden op correctheid en eventueel aan 
klanttypes gekoppeld worden. 
 
Wanneer er een nieuwe klant zich online registreert, verschijnt dit op het dashboard bij “klanten” 

➢ Beheer > beheer reservaties > home 
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U kan ook altijd zelf de klanten gaan zoeken welke nog niet goedgekeurd zijn 
➢ Beheer > beheer reservaties > klanten 
➢ Filter op Goedgekeurd “nee” 
➢ Zoeken 

 

 
 
Bij beide bovenstaande mogelijkheden ziet u nu een opsomming van klanten die nog niet goedgekeurd zijn. 
 

Klant goedkeuren 

Als u een klant wil gaan goedkeuren, checkt u best eerst of deze klant niet reeds bestaande is, om zo dubbele 
klantenfiches te voorkomen. Wanneer de klant reeds bestaat, kan u beter zijn aanvragen overzetten naar de reeds 
bestaande klant. Zie de volledige uitleg bij 5.2 Aanvragen omzetten. 
 
Klik op de klant welke nog niet is goedgekeurd > u komt nu in de klantenfiche terecht. Deze klantenfiche heeft 7 
tabbladen: Algemeen / facturatie / contactpersonen / klanttypes / taxonomie / Bijlagen /Facturen 
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5.1.1 Algemeen 

De basisgegevens van de klantenfiche moeten nagekeken worden: hebben we een naam, Rijksregisternummer 
(RRN), Iban, en voor bedrijven een ondernemingsnummer. 
Indien men de optie ‘profiel wijzigen’ aanvinkt mag de klant zijn profiel zelf wijzigen. Als deze optie uitstaat, is de 
klant niet in staat veranderingen aan te brengen.  
De optie ‘Toon naam op planning’ zorgt ervoor dat de naam zichtbaar mag zijn op de publieke planning. Als deze is 
aangevinkt, kan deze zichtbaar zijn als dit op het complex ook is toegestaan. Indien deze optie is aangevinkt, zal de 
klant op zijn profiel ook nog keuze krijgen om zijn naam al dan niet publiek te publiceren. 
De optie ‘Reservaties blokkeren’ aanzetten zorgt ervoor dat de klant geen reservaties meer kan maken, dit omwille 
van bv. boekhoudkundige redenen. 
Verder onderaan vindt u alle contactgegevens van deze klant en kan u eventueel nog opmerkingen gaan toevoegen 
(publiek zichtbaar, enkel intern gebruik en eventueel per dienst). Om de klant goed te keuren, vinkt u 
“goedgekeurd” aan > Opslaan. Nu kan u als reserveerder of beheerder voor deze klant aanvragen omzetten naar 
reservaties.  
Let wel op, best is dat u ook ineens de andere gegevens correct instelt of koppelt 

5.1.2 Facturatie 

 
Hier kan u de algemene instellingen voor de facturatie van deze klant ingeven. Wil hij facturen ontvangen per post of 
per mail, wanneer wil hij facturen ontvangen (onmiddellijk, maandelijks, per kwartaal,.. ). Standaard configureren wij 
dit op onmiddellijk. Als maandelijks of per kwartaal, zullen de facturen pas na die bepaalde periode in de export 
verschijnen. De export wordt gebruikt om facturen uit de applicatie over te zetten naar jullie boekhoudprogramma. 
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De CRMID (Custom Relation Manager Identification) wordt gebruikt om de klant te linken naar jullie 
boekhoudprogramma: dit is de unieke referentie van de klant in het gebruikte boekhoudpakket. Dit wordt echter 
enkel bij Mercurius doorgegeven in de export.  Om te kunnen linken naar de boekhouding, hebben we per klant een 
unieke waarde nodig. Bij een particulier is dit het rijkregisternummer, bij een bedrijf het ondernemingsnummer. 
Daar een feitelijke vereniging geen van beide heeft, is het noodzakelijk het klantnummer vanuit het boekhoudpakket 
van de feitelijke vereniging te koppelen via CRMID. Dit wordt meestal doorgegeven via personen van de 
boekhouding of financiële dienst. 
 
Vestigingen worden gebruikt indien er filialen zijn die hetzelfde ondernemersnummer gebruiken als de hoofdzetel. 
Bijvoorbeeld scholen in een scholengroep.  
Om een school te registreren met hetzelfde ondernemersnummer als de hoofdzetel, moet deze aangeduid worden 
als vestiging. In de meeste gevallen gebeurt de facturatie als volgt; 
* Factureren op zelfde adres => wordt naar de school of schoolgroep gestuurd 
* Factureren naar contactpersoon => wordt naar de contactpersoon gestuurd 
* Factureren naar andere klant => kan een andere klant (gemeente) worden aangeduid (die ook als bedrijf in het 

systeem zit) => zal gefactureerd worden naar de gekozen klant/hoofdzetel. 

Afhankelijk van het boekhoudpakket zal het vestigingsnummer gevraagd worden en de hoofdzetel. Deze zullen mee 

doorgegeven worden in de export (zeker bij mercurius). 

 

5.1.3 Contactpersonen 

 
Voor het goedkeuren moet hier in principe niets gewijzigd worden, hier staan de gegevens van de contactpersoon 
opgegeven door de onlinegebruiker bij het registreren.  
 

5.1.4 Klanttypes 

 
Hier kan men een prijsstructuur koppelen aan de klant. Hiervoor moet er wel een prijsstructuur geconfigureerd zijn 
door de beheerders. Via “klanttype toevoegen” kan u deze koppeling instellen. Als er geen prijsstructuur is 
aangemaakt, zal de prijs later ingesteld worden op niveau van de reservatie. 
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5.1.5 Taxonomie 

 
 
Met taxonomie te koppelen aan een klant, kan men een klant gaan indelen volgens zijn “activiteiten” of 

reservatiegeschiedenis. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld een informatieve mailing wil sturen naar 

bepaalde klanten.  

 

Voorbeeld: Er zijn nieuwe judomatten geleverd die extra zorg en behandeling vragen. U kan dan een selectie maken 
van de klanten die aan bv. taxonomie “sport/judo” gekoppeld zijn en naar hun in bulk een mail versturen 
 

Hiervoor moet er wel taxonomie geconfigureerd zijn door de beheerder. Zie ook onze uitgebreide handleiding online 

beschikbaar op https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen 

 

5.1.6 Bijlagen 

Indien men reeds reservaties heeft gemaakt en deze reservaties behoren tot een reservatiegroep die beschikt over 

bijlagen, dan kan men hier die bijlagen terugvinden. Maar dus niet van toepassing bij het goedkeuren van de klant. 

 

5.1.7 Facturen 

Hier kan men alle facturen terugvinden van deze klant. Maar ook dit is pas op het moment dat er reeds reservaties 

en facturaties hebben plaatsgevonden, en dus niet van toepassing bij het goedkeuren van de klant. 

 

5.1.8 Verkorte conclusie 

➢ Klant goedkeuren = klantenfiche > tabblad algemeen > “goedgekeurd” aanvinken > opslaan 

 

  

https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen
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5.2 Aanvragen van klanten overzetten 

Zoals voorheen besproken is het mogelijk dat een klant 2x een profiel aanmaakt. Wanneer u dit merkt tijdens het 

goedkeuren van deze klant, raden wij u aan de aanvragen van dit nieuw profiel over te zetten naar de reeds 

bestaande klant om zo dubbele klantenfiches te vermijden. 

➢ Beheer > beheer reservaties > klanten > overzetten 

U kan selecteren van en naar welk profiel u wil omzetten, het type dat u wil omzetten (kan bv ook voor reeds 

goedgekeurde reservaties) en welke aanvragen en reservaties, de voorbije en/of toekomstige >> overzetten. 

  

 

5.3 Als reserveerder / beheerder een klant aanmaken 

Wanneer u als reserveerder of beheerder een klant zelf aanmaakt, hebt u enkel de naam, voornaam en type klant 

(particulier, bedrijf of vereniging) nodig. Het is dus niet noodzakelijk als reserveerder of beheerder om alle andere 

gegevens in te vullen om de klant aan te maken, maar wij raden wel aan om zo veel mogelijk informatie in te geven. 

 

➢ Beheer > klanten > toevoegen >> voltooien 

 
De klant is nu aangemaakt, maar nog niet goedgekeurd (zie 6.1.1 Klant goedkeuren). 
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5.4 Bestaande login account koppelen aan klanten 

5.4.1 Koppelen als gebruiker / front end 

Als de gebruiker deze login wil koppelen aan de contactpersoon moet hij in het bezit zijn van de contactpersoon zijn 
login naam en mail adres. 
 
➢ Ga naar het klantenprofiel > contactpersonen > logingegevens > “bestaande loginaccount koppelen” 
 

 
 
➢ Geef de exacte loginnaam en mail in > “koppel deze login account” 

 

 
➢ Opslaan 
 

5.4.2 Koppelen als beheerder / backoffice 

➢ Ga naar het klantenprofiel > contactpersonen > selecteer klant > logingegevens > “bestaande loginaccount 
koppelen” 
U hebt nu drie opties:  
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▪ Geen login  
Dit kan gebruikt worden als er een contactpersoon wordt toegewezen zonder mailadres of iemand die niet 
vertrouwd is met het online gebeuren. Voor deze contactpersoon kunnen er wel aanvragen gebeuren door 
iemand in de backoffice, bv de contactpersoon komt aan de balie of belt. 

 
▪ Bestaande login account koppelen 

Dit kan gebruikt worden wanneer de contactpersoon zelf reeds een login heeft. Als beheerder of reserveerder 
hoeft u enkel een deel van de gegevens in te vullen (login, of naam, of mail,.. ) en er verschijnt een lijst met 
contactpersonen die aan uw criteria voldoen. U kan van daaruit de contactpersoon koppelen > opslaan. 
Als deze contactpersoon de volgende keer inlogt, zal hij in zijn profiel zien dat hij ook gelinkt is aan de vereniging 
en voor deze vereniging aanvragen kan doen 

 

 
 

▪ Nieuwe login account maken 
Dit kan gebruikt worden wanneer de contactpersoon nog geen account heeft. Het systeem vult automatisch zijn 
gegevens in, het is aan de beheerder/reserveerder om een loginnaam in te geven en “stuur een wachtwoordlink” 
aan te vinken > opslaan. 
Wanneer u de wachtwoordlink aanvinkt, ontvangt de contactpersoon automatisch een mail met zijn gegevens en 
éénmalig paswoord. Bij zijn eerste bezoek wordt hij gevraagd zijn paswoord aan te passen. Vanaf nu kan deze 
persoon ook aanvragen doen voor de gekoppelde vereniging 
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5.5 Eindgebruiker is zijn login en passwoord vergeten 

Wanneer een eindgebruiker zijn login en/of paswoord vergeten is, kan hij die zelf opnieuw aanvragen, of u kan als 
reserveerder ook een nieuwe link doorsturen 
 

5.5.1 Als onlinegebruiker 

De onlinegebruiker gaat naar “inloggen” bovenaan rechts van de applicatie en komt zo terecht op het inlogscherm. 
Hij kan hier klikken op “wachtwoord resetten”. Dan kan de onlinegebruiker of zijn login, of zijn mailadres ingeven om 
zo zijn login gegevens te ontvangen en te wijzigen. 

 

  
 

5.5.2 Als beheerder / reserveerder 

➢ Beheer reservaties > zaal reservaties > Config > toegang > tab “gebruikersaccounts” 

➢ Hier kan u gaan zoeken op loginnaam, naam of mailadres 
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➢ Selecteer de klant > open de klantenfiche > ga naar tabblad “gebruikersaccount” >> wachtwoord aanpassen 

 

 
U komt op het scherm met de gegevens van de klant. Vink het item “stuur een wachtwoordlink” aan. Druk op 

“opslaan” 

 
De klant heeft nu een mail ontvangen met zijn gegevens en de vraag om het account via de link opnieuw te activeren 

en het wachtwoord in te stellen. 
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5.6 Aanvraag omzetten naar reservatie 

Wanneer een klant online een aanvraag heeft gedaan, verschijnt dit ook in het dashboard bij “aanvragen” 
➢ Beheer > beheer reservaties > home 
 

 
U kan ze ook zelf opzoeken via Beheer > beheer reservaties > “aanvragen”. Dan kan u een aantal filters instellen 
indien gewenst, bv het complex, de faciliteit, de periode,.. Bij status staat standaard “aangevraagd” ingesteld, zo ziet 
u effectief de aanvragen, die dan nog omgezet moeten worden naar reservaties. Druk op “zoeken” en u krijgt een 
overzicht van de aanvragen. 
 

 
 
In beide gevallen komt u terecht op een lijst met aanvragen die nog omgezet moeten worden naar een reservatie.  

➢ Selecteer de reservatie of reservatiegroep 
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U bent nu in het detail van de aanvraag. Dit kan 1 aanvraag zijn, of (zoals in het voorbeeld hieronder) een reeks van 
aanvragen, door dezelfde klant en dezelfde faciliteit. U kan ook duidelijk zien bij “status” dat dit aanvragen zijn, en 
nog geen reservaties.  
 
U kan het detail van elke aanvraag gaan bekijken en/of aanpassen: 

1. Het potlood  > wijzigen van de aanvraag 
2. De cirkel > aanvraag afwijzen 
3. Het kruis > aanvraag verwijderen 

 

 
 
U kan in de lijst ook alle of meerdere aanvragen tegelijk gaan bewerken 
 

- Alle aanvragen selecteren = vink de box bovenaan aan 
 

 
 
➢ Alle aanvragen zijn geselecteerd en hier kan u nu een actie op uitvoeren 

- Enkele aanvragen selecteren = vink de box naast de aanvraag aan 
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➢ U zal nu enkel op de geselecteerde aanvragen actie uitvoeren. 

 
Onderaan het scherm ziet u “met geselecteerde” en kan u de actie selecteren die u wil uitvoeren 

➢ Druk op het tandwiel  en de actie wordt uitgevoerd.  

 

5.6.1 Mail versturen 

Wanneer u een aanvraag afwijst, is dit een actie in het systeem, maar is de klant hiervan nog niet op de hoogte. 

Eénmaal afgewezen of goedgekeurd, kan u de klant nog informeren via deze selectie. 

(Ter info, wanneer u een aanvraag goedkeurt, verstuurt u een mail vanuit de goedgekeurde reservaties, en niet 

vanuit de aanvragen) 

 

5.6.2 Afwijzen 

Druk op het tandwiel en de actie wordt uitgevoerd. U kan nu de geselecteerde aanvragen afwijzen. Nu is de aanvraag 

afgewezen in het systeem, maar de klant is nog niet op de hoogte. U kan nu een mail versturen (6.2.1) met de reden 

van de afwijzing.  

! Hier moet u ook zeker klikken op “alles opslaan” alvorens deze actie ook effectief opgenomen wordt in het 

systeem. 

 

5.6.3 Goedkeuren 

Druk op het tandwiel en de actie wordt uitgevoerd. U wordt nog eens gevraagd of u zeker bent om deze aanvragen 

goed te keuren. Als u bevestigt, verschijnt bovenaan het scherm een groene balk met de bevestiging van de 

reservaties. Hier moet u ook zeker klikken op “alles opslaan” alvorens deze actie ook effectief opgenomen wordt in 



 

Gebruikshandleiding reservaties zalen 26 

  

 

het systeem. Bij het opslaan zullen de goedgekeurde aanvragen omgezet worden naar effectieve reservaties. De 

klant wordt niet automatisch op de hoogte gebracht. Ga hiervoor naar de reservaties om een bevestigingsmail te 

versturen én om de facturatie na te kijken. Via het groene vinkje bij het overzicht van aanvragen kan je snel naar de 

desbetreffende reservatie gaan. 

5.6.4 Editeren in bulk 

Druk op het tandwiel en de actie wordt uitgevoerd. U kan de faciliteit wijzigen (u kan het complex niet wijzigen!), het 

aantal aanpassen, in optie plaatsen, uren aanpassen, opmerkingen toevoegen, prijzen aanpassen, korting of subsidie 

toekennen, …  

5.6.5 Reservatiegroep aanpassen 

Druk op het tandwiel en de actie wordt uitgevoerd. De aanvragen kunnen overgezet worden naar een nieuwe of 

bestaande reservatiegroep. In beide gevallen kan dit voor een andere klant zijn. 

5.6.6 Verkorte conclusie 

U controleert best eerst de aanvragen,  wijzigt of past aan 

Dan gaat u goedkeuren of afwijzen 

Nadien informeert u de klant d.m.v. mail versturen 

5.7 Reservatie ingeven als reserveerder / beheerder 

Als reserveerder/beheerder kan u ook zelf een reservatie voor een klant in het systeem boeken. U hoeft echter geen 
aanvraag in te geven, maar u kan direct een reservatie boeken. U hebt 2 manieren om een reservatie toe te voegen: 
 

5.7.1 Reservatie toevoegen via de planning 

➢ Beheer > zaalbeheer > planning > weekplanning 

U kan toevoegen via de button “planning” in het menu zelf, of drop-down naar “weekplanning”. Beide zijn mogelijk. 

 

 
 
➢ Selecteer uw complex, datum en periode die u op de planning wil zien > zoeken 

U krijgt nu een overzicht van de gewenste planning 

➢ Klik nu op de gewenste datum, uur en faciliteit (vb. hieronder woe 16/05 – baan 1 – 8u00) 

Er verschijnt een pop-up scherm  

➢ Klik op “nieuwe reservatie” 
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Er wordt u gevraagd een groepsnaam (optioneel) en een klant in te geven. Standaard selecteert het systeem de 
hoofdcontactpersoon van deze klant, maar u kan ook een ander contactpersoon selecteren indien deze aangemaakt 
zouden zijn op deze klant. Het complex kan u niet meer wijzigen. U kan opmerkingen toevoegen (veel gebruikte: 
reservatie aan de balie door Pers x, reservatie per tel door .. ) 
 

 
 
U komt automatisch op het volgende tabblad “toevoegen” terecht. Hier kan u de faciliteit ingeven, prijs type 
koppelen, één datum, een periode of meerdere datums ingeven, start- en einduur ingeven. 
➢ Toevoegen 

➢ Alles opslaan 

Uw reservatie is nu toegevoegd. 

 

5.7.2 Een reservatie toevoegen via het menu reservaties 

➢ Beheer > zaalbeheer > Reservaties 
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U komt nu op een overzicht van alle reservatie. Onderaan het scherm vindt u een knop “toevoegen”. 

Vanaf nu is het dezelfde procedure als hierboven beschreven, met uitzondering dat u hier het complex kan 

selecteren. 

 
 

6 Wijzingen bij reservaties goedkeuren 

Wanneer een reservatie is goedgekeurd kan de online eindgebruiker nog iets gaan wijzigen in zijn reservaties. De 
eindgebruiker doet dit door in te loggen > zaal reserveren (infrastructuur reserveren) > mijn reservaties.  
Wanneer de eindgebruiker een wijzing ingeeft, dient deze opnieuw door een reserveerder / beheerder goedgekeurd 
of afgewezen te worden. 
 
Als reserveerder/beheerder verschijnt deze aanvraag tot wijziging in uw dashboard. 

➢ Beheer reservaties  
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Van hieruit kan u deze aanvraag van wijziging goedkeuren of afwijzen + de klant op de hoogte brengen. (Idem proces 
zoals aanvragen goedkeuren/afwijzen). Indien men naar het detail gaat krijgt men de wijzigingen te zien.  Bij 
accepteren gaan de wijzigingen toegepast worden op de reservatie, bij weigeren worden deze wijzigingen ongedaan 
gemaakt.  In beide gevallen zal er bij alles opslaan automatisch een mail verstuurd worden naar de klant om deze op 
de hoogte te brengen dat zijn wijziging behandeld is. Dit gebeurt dus wel automatisch in tegenstelling tot het 
behandelen van een aanvraag. 
 

7 Planning bekijken / exporteren 

➢ Beheer > zaalbeheer > Planning 
U kan filters gaan toepassen op complex / klant / vanaf datum 
 

 
 
Wanneer u over de rode gedeeltes (reservaties) beweegt, ziet u ook het detail van de reservatie. Via het potloodje 
kan u deze ook eventueel gaan bewerken van hieruit. 
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Een meer gedetailleerde week planning kan u opvragen via Beheer > beheer reservaties > planning > weekplanning  
 

 
 
Hierbij hebt u ook enkele filters die u kan instellen (complex, faciliteit, vanaf datum, periode) 
Van hieruit kan u ook de planning exporteren naar een Excel file. Klik op “export Excel” 
 

 
 
U krijgt nu een Excel lijst welke u kan bewerken indien gewenst. 
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8 Reservatie consulteren en opvolgen 

 
U krijgt een overzicht van alle reservaties via Beheer > Beheer reservaties > reservaties. 
 

 
 
Bij het overzicht krijgt u een lijst van alle reservaties. U kan hier ook filters gaan instellen op bv het complex, faciliteit, 
klant, … 
 
Als u klikt op de reservatiegroep gaat u naar deze reservatie en kan u alle gegevens vinden en eventueel bewerken 
indien gewenst. 
 

 
U kan deze lijst ook exporteren naar Excel. Helemaal onderaan het scherm hebt u de knop “exporteer”. Ook van 
hieruit kan u naar de klanten van deze lijst een mail versturen. 
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9 Document bijvoegen bij een reservatie 

U kan bij de reservatie een document toevoegen, bv extra info (verplichte verzekering) i.v.m. het gebruik van een 
zaal, of extra informatie vim een sportkamp, …  
 

➢ Beheer > beheer reservaties > reservaties > selecteer uw reservatie > tabblad “Bijlagen” 
U kan hier uw bestand selecteren en uploaden > alles opslaan 
Uw document is nu bijgevoegd bij de reservatie.  

 

 
Deze kunnen ook gebruikt worden als bijlage bij een mail. Selecteer de reservatie > mail versturen > tabblad 
“Bijlagen” > toevoegen > mail verzenden 
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10 How-to / beheerder 

In dit onderdeel geven gaan we stap per stap de meest belangrijke configuraties en acties van een beheerder 
uitvoeren. Wij raden ook aan om deze stappen volgens onderstaande volgorde uit te voeren, dit is de vlotste manier 
van werken. 
 
Om een complex/gebouw te kunnen configureren, moeten volgende instellingen eerst ingesteld worden; 

- Prijsstructuur 
- Prijsperiode (indien deze aangekocht is en voorzien gebruikt te worden in de applicatie) 
- Mailtemplates 
- Dienst 
- Betaalafhandeling 
- Taxonomie 
 

Wanneer een complex geconfigureerd is kunnen online gebruikers aanvragen tot reservatie indienen, reserveerders 
en beheerders deze goedkeuren, of zelf in de backoffice reservaties aanmaken. 
 

10.1  Configuratie van de algemene instellingen 

10.1.1 Prijsstructuur 

Een prijsstructuur wordt ingegeven om verschillende prijzen per klanttypes te definiëren. Vb., particulier, vereniging, 

erkende vereniging, eigen diensten, … 

 

➢ Beheer > beheer reservaties > config > instellingen > prijsstructuur 
 

 
Hier worden alle prijsstructuren geconfigureerd. Per prijsstructuur is het vooral belangrijk om de prijs types te 

definiëren. Deze prijstypes worden gebruikt om specifieke instellingen (prijzen, beveiliging,… ) op complex en 

faciliteit toe te laten naar gelang het soort gebruiker.  Bijvoorbeeld de korting die van toepassing is.  

➢ Toevoegen 
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In het tabblad algemeen wordt u gevraagd het prijstype een referentie, naam en omschrijving te geven. Alsook actief 
aan te duiden. U kan daar opteren om de facturatie standaard van de klant over te nemen, of zelf aangepast in te 
stellen. Wanneer u ervoor opteert om deze aangepast te factureren, hebt u de mogelijkheid uit onmiddellijk, 
maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks. 
Voorbeelden van prijs types zijn sport, cultuur, jeugd, maar u kan deze uitbreiden zoals u wenst. 
 

 
 
In het tabblad Prijstypes kan u prijstypes toevoegen, de meest gebruikte zijn particulier, vereniging, erkende 
vereniging. Maar u kan dit natuurlijk ook uitbreiden met bv “gemeentelijke adviesraden” en andere. 
 

➢ Opslaan 
 
Bij het instellen van de prijsstructuur en -types gaat u in principe enkel een indeling maken van de verschillende 
prijsstructuren maar geen kortingen of andere specificaties toekennen. Deze stelt u later in op niveau van het 
complex/faciliteit. 
 

10.1.2 Prijsperiodes 

Indien deze module aangekocht is en voorzien gebruikt te worden in de applicatie. 

 

➢ Beheer > beheer reservaties > config > instellingen > prijsperiodes 
➢ Toevoegen 
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Hier kan u een type prijsperiode gaan definiëren. Hiermee kan u voor bepaalde periodes andere prijzen gaan 
aanrekenen dan de standaardprijs. Vb. hoogseizoen met een indexering van 3%.  
Onderaan kan u ook gaan aangeven voor welke prijsstructuren deze prijsperiode zal toegepast worden.  
 

➢ Opslaan 
 

10.1.3 Mailtemplates 

Hier worden alle templates geconfigureerd die binnen de applicatie nodig zijn voor het genereren van mails. Men 

heeft een template die dient als basis lay-out voor alle templates, namelijk de template ‘TEMPLATE’ van het type 

‘systeem’.  Hierin wordt bijvoorbeeld de header en footer van uw document vast gelegd. 

 

Standaard bij de levering van uw applicatie, hebben wij een aantal standaard templates geconfigureerd, gebaseerd 

op de ontvangen gegevens tijdens de kick-off meeting. 

 

Het type “systeem” templates zijn templates voor mails die automatisch door ons systeem verstuurd worden. Vb., 

een onlinegebruiker registreert zich > hij/zij krijgt een automatische mail met de melding van zijn registratie en vraag 

naar activatie. De onlinegebruiker doet een aanvraag naar reservatie > krijgt automatisch een mail met bevestiging 

van zijn aanvraag.  

 

Het type bepaalt waar men een template kan selecteren.  Bijvoorbeeld een template van het type ‘Reservatie’ kan 

men enkel selecteren bij reservaties en bijvoorbeeld niet voor facturen. 

• Voor het toevoegen van ‘tokens’ kan men gebruik maken van de help knop, hieronder kan men alle mogelijke 
tags (Tag (metadata) of label, een soort categorie, toegevoegde informatie bij een digitaal bestand) terugvinden 
die men kan gebruiken in de template 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
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 Templates 

Doorheen onze applicatie worden er verschillende templates gebruikt. De meest voorkomende zijn deze voor mails, 

rapporten en exports.  

Men heeft een template die dient als basis lay-out voor alle templates, namelijk de template ‘TEMPLATE’ van het 

type ‘system’.  Hierin wordt bijvoorbeeld de header en footer van uw document vast gelegd. 

Het type bepaalt waar men een template kan selecteren.  Bijvoorbeeld een template van het type ‘Reservatie’ kan 

men enkel selecteren bij reservaties en bijvoorbeeld niet voor facturen. 

 

Systeem templates zijn templates welke automatisch door het systeem verstuurd worden. Aan de basis worden deze 

door e2e geconfigureerd en ingesteld. U kan de tekst gaan wijzigen , het instellen van tokens (tags waarmee de 

applicatie bepaalde gegevens gaat ophalen) kan u steeds doorsturen naar e2e. 

 

 Mail templates 

Hier worden alle templates welke betrekking hebben tot het mailverkeer ingesteld. Vb. bevestiging registratie mail 

met vraag voor activatie profiel (zie info hierboven) 

 

 Documenten 

Hier worden templates geconfigureerd die onder andere gebruikt worden als contract. 

Voor het toevoegen van ‘tokens’ kan men gebruik maken van de help knop, hieronder kan men alle mogelijke tags 

terugvinden die men kan gebruiken in de template. 
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 Rapport Templates 

In de applicatie zijn enkele rapporten beschikbaar, deze zijn geprogrammeerd door e2e.  

Volgende rapporten zijn beschikbaar; 

- Overzicht reservaties 

- Aantal uren per maand 

- Opbrengsten per periode 

 

Om een rapport te genereren heeft men ook een template nodig. Deze wordt aangemaakt zodat men voor 

reservaties snel rapporten kan maken voor deze faciliteiten zonder ze daar elke keer eerste te moeten selecteren 

 

Het aanmaken van een template voor een rapport gebeurt bij  

➢ Beheer reservaties > config > instellingen > algemene instellingen > rapport templates 
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 Output Templates 

Deze templates worden gebruikt voor het tonen van gegevens op een (groot) scherm. 
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 Export Templates 

Aan deze export templates wordt een naam en referentie gegeven en vervolgens gaat men faciliteiten toevoegen en 

in laatste fase gaat men nog velden toevoegen om extra informatie over de faciliteiten mee te nemen in de export. 

Export templates haalt een lijst op van alle reservaties met basisgegevens (incl. extra velden) terwijl rapporten ook 

berekeningen kunnen bevatten. 

 

➢ Beheer reservaties > Config > Instellingen > Algemene instellingen > template toevoegen 

 
 

Bij het tabblad algemeen geen u een referentie en een naam op van de template 
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Bij het tabblad faciliteiten kan u de complexen en faciliteiten gaan koppelen voor welke deze template toegepast kan 

worden

 
 

Bij het tabblad velden kan u de extra velden gaan selecteren die gedefinieerd staan op uw complex/faciliteit 
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10.1.4 Dienst 

Een dienst wordt ingesteld om zo reservaties aan de correcte dienst en hun complexen toe te wijzen. 
 

➢ Beheer > beheer reservaties > config > diensten 
➢ Toevoegen 

 

10.1.5 Kalender 

Deze kalenders kan men gebruiken voor het opstellen van openingsuren van een complex. 

Men kan hier algemene kalenders toevoegen of wijzigen. 

 

➢ Ga naar beheer reservaties > Zaalbeheer > Config > Kalender 

➢ Toevoegen 

  
Het detail van een kalender is opgedeeld in 2 delen: 

• Een algemeen gedeelte waarin aangegeven wordt wat de naam van kalender is en of deze actief is. 

• Een beschikbaarheid gedeelte. Hier kan u onder weekschema de openingsuren gaan instellen, en eventueel 

uitzonderingen toevoegen. Dit wordt dan weergegeven in het tabblad kalender. 

Aangepast weekschema wordt gebruikt indien er gedurende een langere periode afwijkingen zijn.  Een uitzondering 

is bijvoorbeeld voor een feestdag. 

  

In de kalender wordt er gebruik gemaakt van kleuren om aan te geven of het gaat over een uitzondering, een 

aanpassing of een algemeen weekschema. 
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10.1.6 Taxonomie 

Taxonomie (Grieks: ordening, schikking) is het indelen van individuen of objecten in groepen. Een taxonomie is een 
systematische ordening op basis van a priori criteria. Een feitelijke classificatie. 
 

➢ Ga naar beheer reservaties > Zaalbeheer > Config > Instellingen > Taxonomie 

➢ Druk “nieuwe taxonomie” 

 

 →  

- Tab Algemeen  

o Hier klikt u Actief en Online aan 

o Naam = naam van uw hoofdgroep (vb. “Sport”) 

o Omschrijving = vrije interne info 

- Tab Termen  

o Hier klikt u Actief en Online aan 

o Naam = naam van uw subcategorie (vb. “Basket”) 

o Omschrijving = vrije interne info 

➢ Opslaan 

 
Taxonomie kan u ook instellen op niveau van zalen, maar ook klanten en materiaal. De volledige handleiding vindt u 

online op de e2e.be website / facilitator. 

 

10.2  Configuratie van een complex en hun faciliteiten 

De complexen in onze applicatie zijn de verschillende gebouwen, vb.: sportcentrum x, zwembad x, voetbalveld x, 
buurthuis x, cultuurhuis x, … 
De faciliteiten in onze applicatie zijn de verschillende zalen van een gebouw, vb.: sportzaal, klimzaal, spinningzaal, 
polyvalente zaal, …  
 
Wij raden aan om als eerste de complexen-gebouwen zo volledig mogelijk te configureren. Als u een faciliteit-zaal 
toevoegt aan de dit complex, neemt hij de instellingen reeds over, zo hoeft u ze niet telkens opnieuw aan te maken, 
maar u kan ze wel nog wijzigen. 
 
  

https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen
https://www.e2e.be/producten/facilitator/handleidingen
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10.2.1 Aanmaken van een complex 

Het complex is het gebouw, bestaande uit meerdere zalen (faciliteiten) 

 

➢ Beheer > beheer reservaties > config > complex 

 
 

➢ Toevoegen 
 

 
 

10.2.1.1.1 Algemeen 

 
Op het eerst tabblad “Algemeen” wordt u gevraagd om de algemene gegevens in te vullen zoals naam van het 
complex, adres en contactgegevens, foto van het gebouw, omschrijving en publieke reservatie informatie (online 
zichtbaar) en interne reservatie info (enkel zichtbaar in de backoffice) 
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- Actief > betekent dat er reservaties kunnen aangevraagd en geboekt worden 
- Online > zichtbaar maken voor de onlinegebruiker 

Wanneer u bv opteert om deze wel actief te plaatsen, maar niet online, kan u als reserveerder en beheerder 
wel de complexen reserveren, maar is deze niet online beschikbaar voor jullie klanten 

➢ Opslaan 
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10.2.1.1.2 Instellingen 

10.2.1.1.2.1 Algemeen 

 
 

• Prijsstructuur geeft aan welke structuur men moet hanteren voor het bepalen van de prijzen.  Zoals hier 

voorafgaand ingesteld 

• Mail: indien er mails gestuurd worden voor dit complex worden deze gegevens gebruikt in het veld 

afzender.  Indien men de naam niet invult wordt het mail adres getoond. 

• Instellingen, max aantal is meestal 1, dit is vooral een voordeel bij het gebruik van materiaalverhuur. 

Tijdsinterval geeft aan om de hoeveel tijd er een reservatie kan aanvatten, bij “reservatie moet starten op” 

kan u aangeven op welk tijdstip de reservatie kan aanvangen (vb. op het uur, halfuur). In de daglengte 

wordt het aantal uur opgegeven dat men moet aanvragen om aan de dagprijs te kunnen reserveren. 

• Klantnaam op planning, hier geeft u de mogelijkheid dat de naam van de klant welke de zaal reserveert 

online mag getoond worden. Als deze optie aanstaat, moet ook de klant op zijn profiel nog toestemming 

geven om deze publiek te tonen.  
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• Minimum/ maximum reservatie: geeft aan wat de kortste en langste tijdsblok is dat men mag reserveren.  

Deze kan zowel in uren als in dagen opgegeven worden. 

• Blokreservatie betekent dat men enkel maar kan reserveren in blokken van de opgegeven uren/dagen.  Als 

men geen gebruik wilt maken van deze functionaliteit moet men deze niet invullen.   

Vb. ingesteld op blokreservatie 2u, dan kan men reserveren voor 2, 4, 6,.. Uren maar bijvoorbeeld niet voor 

een periode van 3u. 

• Optie vervalt na: dit geeft aan hoelang men een optie kan nemen op een faciliteit binnen dit complex.  Vb. 

indien deze ingesteld staat op 10 dagen, dan kan men een faciliteit binnen het gebouw voor maximum 10 

dagen in optie nemen, na die 10 dagen wordt de faciliteit terug vrijgegeven. Optie bevestigen door klant, 

dan moet de klant zelf zijn optie bevestigen. 

• Categorie verplicht: als deze aangevinkt staat, is men verplicht van bij de reservatie een categorie te 

selecteren. De categorie wordt hier verder ingesteld. Dit kan gebruikt worden indien u wenst te weten 

welke type activiteit zal plaatsvinden (bv dans, zaalvoetbal, vergadering, privefeest, babyborrel, … ). Hierbij 

moet u wel opletten dat deze type activiteit online en actief staat, zoniet zal de aanvraag gewoon stoppen. 

• Blokkeren van periode voor/ na reservatie: deze wordt ingesteld indien de faciliteit niet dadelijk beschikbaar 

is voor een nieuwe reservatie.  Vb. indien een zaal eerst schoongemaakt moet worden gaat men deze 

blokkeren gedurende een vaste periode. 

 

 
 

• Aanvraagtype: hier geeft men aan wat soort reservaties men kan aanvragen voor het complex 

• ‘In optie’ tonen: indien dit aangevinkt staat, mag men via het front een optie nemen op een complex 

• Beveiligd: indien dit aanstaat, kunnen enkel de gebruikers die gedefinieerd staan binnen de prijsstructuur 

deze complexen reserveren. (De beveiliging is op het niveau van klanttype of postcode - dus ofwel moet de 

klant tot een bepaald klanttype behoren of inwoner zijn van de gemeente met opgegeven postcode). 

• Automatisch goedkeuren: dit wilt zeggen dat klanten die zich in dezelfde prijsstructuur bevinden, kunnen 

reserveren met automatische goedkeuring. Wij raden echter aan om dit niet in te schakelen en aanvragen 

steeds goed te keuren door de beheerder/reserveerder. 

• Minimum/ maximum aantal dagen voor op voorhand aanvragen of nog wijzigen: hier kan men algemeen 

een aantal dagen opgeven of kan men per prijstype het aantal dagen opgeven. 
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• Voorgedefinieerde dagdelen: indien men dit toevoegt worden de dagdelen weergegeven als optie bij het 

reserveren van een dag.  Indien men deze dagdelen verplicht zet, kan men enkel dagdelen selecteren en 

geen uren opgeven.  Men kan deze dagdelen ook gaan aanrekenen maar enkel indien er geen prijs per uur 

gedefinieerd is en dat er dagdelen gedefinieerd zijn.  De configuratie van deze dagdelen gebeurd in 6.1.1.1.9 

Tijdframes. 

• Voor gedefinieerde periodes: indien men deze toevoegt, worden ze als optie weergegeven bij reservatie van 

een periode.  Indien deze verplicht staan kan men enkel een periode selecteren en geen start- en 

einddatum opgeven.  De configuratie van deze periodes gebeurd in 6.1.1.1.9 Tijdframes. 
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10.2.1.1.2.2 Taxonomie 

 

Als de taxonomie is ingesteld (zie configuratie taxonomie) kan u deze hier per complex gaan koppelen. 

10.2.1.1.2.3 Facturatie 

 

 
Hier kan men aangeven of er voor faciliteiten of extra’s verplicht artikelnummers moeten ingegeven worden. 

Artikelnummers worden geconfigureerd bij het aanmaken van de faciliteit en/of materiaal. 

Verder gaat men kiezen welk soort export men wenst te gebruiken. Standaard wordt de facturatieperiode bepaald 

via de prijsstructuur (zie voorafgaand), indien men kiest voor een aangepaste facturatieperiode krijgt men een 

keuzelijst. 

➢ Opslaan 

 

 

 Aanmaken van een faciliteit 

Een faciliteit is een zaal binnen een complex 

Eenmaal het complex is aangemaakt, kan u de faciliteiten (zalen) gaan toevoegen 

 

➢ Beheer reservaties > config > complex >> selecteer uw complex >> onderaan faciliteiten 
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Onder in het detail van een complex kan men doorklikken naar de faciliteiten van het complex.  Dan krijgt men een 

overzicht van alle faciliteiten binnen het complex.  Men kan hiervoor de volgorde aanpassen, de volgorde van de 

faciliteiten wordt gebruikt in de weergave van de planning. 

een nieuwe faciliteit toevoegenkan via de knop onderaan “toevoegen”. 

 

 
 

10.2.1.2.1 Algemeen 

 
Indien men voor facturatie een artikelnummer nodig heeft gaat men dit hier invullen, de initialen worden gebruikt bij 

de export en de afbeelding wordt gebruikt in de front-applicatie. 
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10.2.1.2.2 Instellingen 

 
Instellingen van faciliteiten is gelijkaardig aan deze van complexen.  In het ‘Algemeen’ gedeelte kan men opgeven of 

het gaat over een basisveld of een samengesteld veld.  Indien men kiest voor een samengesteld veld, krijgt men de 

basisvelden te zien en kan men deze selecteren.  Men kan eveneens koppelen aan een faciliteittype indien er 

gedefinieerd zijn op het complex. 

Prijzen sommeerbaar aanvinken wilt zeggen dat men de prijzen van de basisvelden gaat optellen, indien dit niet 

aangevinkt staat gaat men een vaste prijs opgeven voor de samengestelde types. 

Alle onderliggende instellingen zijn overgenomen van het complex maar kunnen hier overschreven worden.   
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Bij aanvraag instellingen kan men automatisch goedkeuren naar gelang van de klanttypes instellen indien men het 

overnemen van complex uitzet.  Dit wordt meestal toegepast op klanttypes waarvoor de aanvraag altijd wordt 

goedgekeurd en dat die stap van goedkeuren overbodig is. 

 

De taxonomie en facturatie van een faciliteit is volledig gelijklopend met complex. 
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10.2.1.2.3 Openingsuren 

 
Standaard wordt alles overgenomen van het complex.  Men kan wel specifieke weekschema’s en uitzonderingen 

gaan toevoegen. 

 
Indien het overnemen van complex aangevinkt staat worden zowel het weekschema als de uitzonderingen 

overgenomen van het complex, men kan echter nog uitzonderingen en specifieke weekschema’s toevoegen op de 

faciliteit zelf.  Indien er een overlapping is met de kalender van het complex krijgen de instellingen van de faciliteit 

voorrang.   
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Standaard worden de huidige weekschema’s van zowel complex als faciliteit getoond, men kan hier echter gaan 

filteren. Voor uitzonderingen toont men standaard ook de huidige uitzonderingen van zowel complex als faciliteit. 

 

10.2.1.2.4 Velden 

 
Men kan de velden van het complex gaan overnemen of specifieke velden aanmaken voor de faciliteit.  De algemene 

velden worden steeds bovenaangeplaatst en het is niet mogelijk om de specifieke velden hiertussen te plaatsen.  De 

volgorde van de specifieke velden onderling kan men hier nog wel aanpassen. 
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10.2.1.2.5 Categorieën 

 
Men kan de categorieën overnemen van het complex en specifieke toevoegen.   

10.2.1.2.6 Extra’s 

 
Men kan extra’s overnemen van complex.   
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10.2.1.2.7 Tijdframes 

 
Periodes en dagdelen kunnen overgenomen worden van het complex of kunnen specifiek aangemaakt worden. 

10.2.1.2.8 Prijzen 

 
Prijzen kunnen overgenomen worden van het complex of specifiek voor de faciliteit aangemaakt worden.  Men kan 

eveneens de prijzen indexeren.  De werking van prijzen is identiek aan deze bij het complex. 
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10.2.1.2.9 Korting/ Toeslag 

 
Men kan de korting overnemen van het complex of men kan de korting op de faciliteit zelf selecteren.  Deze korting 

kan men gebruiken bij het maken van een reservatie. 

 

10.2.1.2.10 Uitsluitingen 

 
Indien een complex over meerdere faciliteiten beschikt, kan men hier opgeven welke faciliteiten niet samen 

gereserveerd kunnen worden of elkaar uitsluiten. 

  



 

Gebruikshandleiding reservaties zalen 59 

  

 

10.3  Link toevoegen bij “Reglementen en tarieven” 

Als beheerder, verantwoordelijke configurator, kan u ook de pagina “reglementen en tarieven” bewerken. U kan hier 
tekst toevoegen of een verwijzingen naar een URL toevoegen. 
 

➢ Ga naar het menu item “reglementen en tarieven” 
➢ Dan ziet u links van het scherm een zwarte balk verschijnen met DNN 
➢ Klik op het potlood icoontje onderaan 

 

 
 
U komt in het overzicht terecht van deze pagina, waar u de titels, tekst en de doorverwijslink kan aanpassen 
Als u over de titel beweegt ziet u een potloodje verschijnen 
 

➢ Als u hierop klikt, kan u de tekst van deze titel wijzigen > save 

 
 
Onder de titel ziet u ook “tekst bewerken”, hier kan u een tekst of een link toevoegen en bewerken 
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U komt dan terecht in een tekst/html bewerkingssysteem.  
- U kan uw tekst invoegen door gewoon te typen in het tekstveld > opslaan 
- U kan aan deze tekst een link toevoegen door te klikken op het teken “hyperlink”. Selecteer of typ eerst uw 

tekst waar u de link wil aan toevoegen, klik op hyperlink beheer 

Hyperlink toevoegen =    
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U komt nu terecht bij het gedeelte hyperlink beheer 
➢ Hier past u best enkel 2 gegevens in 

o Linkomscrhrijving: URL > vul hier uw URL in van de pagina waarnaar verwezen moet worden 
o Doel > hier voert u best in of de link geopend wordt in hetzelfde of een nieuw venster,pop-up,.. 

(drop-down keuze) 
➢ “OK” 

 

  
   Uw tekst een gerelateerde link is nu ingesteld. U moet enkel nog een “pagina bewerkingsmodus” uitschakelen. Dit 
doet u door onderaan uw scherm op “close” te drukken. 
 

 
 
 

10.4  Prijzen 

In dit hoofdstuk overlopen we alle instellingen die noodzakelijk zijn of invloed hebben op de prijsberekening voor het 
reserveren van zalen. 
 

10.4.1 Minimuminstellingen voor prijsberekening 

Er moet minimum een prijs ingesteld worden op het complex en zijn faciliteit 

➢ Beheer reservaties > Configuratie > complex >> selecteer uw complex > ga naar het tabblad “prijzen” > 

nieuwe prijs toevoegen 
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Minimum in te geven; 

- Actief aanvinken 

- Referentie en naam 

- Voor > 1 uur, per dag, per reservatie 

- Basistarief > prijs ingeven 

- Deelbaar > wanneer u wil dat de prijs deelbaar is per bv-kwartier 
 

  

➢ Opslaan 

10.4.2 Invloeden op de prijsberekening 

Volgende elementen kunnen ingesteld worden om de automatische prijsberekening te beïnvloeden; prijsstructuur 

en prijstypes (klanttypes), faciliteit types en eventueel prijsperiodes. De prijsberekening kan per reservatie nog 

overheerst worden door de reserveerder/beheerder. 

 

 Prijsstructuur 

Een prijsstructuur wordt ingegeven om verschillende prijzen per klanttypes te definiëren. Een 

prijsstructuur kan bijvoorbeeld opgemaakt worden per dienst: sport, cultuur, jeugd, …  Bij een 

prijsstructuur worden ook prijstypes ingesteld, Vb.: particulier, vereniging, erkende vereniging, eigen 

diensten,… Bij het instellen van de prijsstructuur en -types gaat u in principe enkel een indeling maken van 

de verschillende prijsstructuren maar geen kortingen of andere specificaties toekennen. Deze stelt u later 
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in op niveau van het complex/faciliteit. De configuratie hiervan vindt u bij punt 10.1.1 Prijsstructuur. 

 

 Klanttypes 

Per klant kan men een klanttype toevoegen, dit is gebaseerd op de ingestelde prijsstructuur en -type, 

maw de afdeling (sport, jeugd, cultuur,.. ) en het type klant (particulier, vereniging, erkende vereniging,… 

). 

➢ Beheer reservaties > klanten > selecteer de gewenste klant > tabblad “klanttypes” 

 
Hier kan men prijstypes definiëren zodat men automatisch prijzen kan berekenen voor de klant.  Een klant 

kan men koppelen aan verschillende klanttypes per prijsstructuur. En doordat een complex gekoppeld is aan 

een prijsstructuur, kan men op deze manier de prijzen automatisch berekenen. Opslaan. 

 

 
 

 Faciliteit type 

Een complex bestaat uit verschillende faciliteiten (zalen). Een faciliteit kan ook verder opgedeeld worden. 

Beste voorbeeld is een grote sportzaal die men volledig kan huren, of gedeeltelijk voor bijvoorbeeld 1 

gedeelte als badmintonveld > dit is dan het faciliteit type. Bij het faciliteit type kan men de verschillende 

delen gaan definiëren. Op het niveau van de faciliteit kan men de combinaties gaan maken van 

verschillende faciliteit types. 
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Voorbeeld ter verduidelijking 

Sportcentrum x beschikt over een grote sportzaal welke ook in 3 delen kan opgesplitst en dus ook verhuurd 

worden. 

 

Faciliteit types hierbij zijn Combinaties op de faciliteit zijn 

- sportzaal volledig  - sportzaal volledig 

- sportzaal 1/3 deel - sportzaal deel A  

- sportzaal 2/3 deel - sportzaal deel B 

 - sportzaal deel C 

 - sportzaal deel A+B 

 - sportzaal deel B+C 

 - sportzaal deel A+C 

  

➢ deze worden gebruikt om de prijs te configureren ➢ deze worden gebruikt om het juiste gedeelte te reserveren 

➢ deze worden ingesteld op niveau van het complex ➢ deze worden ingesteld op niveau van de faciliteit 

 
 

 
❖ Instellen van de faciliteit types 
➢ Beheer reservaties > complex > selecteer uw complex > faciliteit type > type toevoegen 
Hier kan u dan de referentie, naam en eventueel een omschrijving instellen 
 

 
 

❖ Combinaties op de faciliteit instellen 
➢ Beheer reservaties > complex > selecteer rechts van uw complex “faciliteiten” 

 
➢ Toevoegen 

Hier kan u de combinaties gaan instellen. U geeft een referentie en naam in (verplicht). Indien gewenst ook 
een artikelnummer, initialen, afbeelding en extra informatie. Wanneer u “actief” en “online” aanvinkt is deze 
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combinatie actief en ook voor de onlinegebruikers te selecteren. Als enkel “actief” kan dit enkel door de 
backoffice geselecteerd worden 

➢ Opslaan 
 

 
 

 Prijsperiode (indien u beschikt over deze (betalende) module) 

 
Men kan ook prijsperiodes gaan ingeven. Standaard staat de prijsperiode op “default” waarvoor geen start- en 

einddatum is opgegeven en die van toepassing is op alle prijsstructuren.. Alle reeds bestaande tarieven zijn 

automatisch gekoppeld aan deze standaardprijs en zal gebruikt worden indien er geen prijsperiode gevonden wordt 

voor een bepaalde reservatiedatum. 

 

Verder kan men andere prijsperiodes toevoegen, wijzigen en verwijderen.  

Een prijsperiode heeft voorrang op de default periode en betekent een prijswijziging op de standaardprijs van het 

complex. Dit kan zowel een prijsdaling alsook een prijsstijging zijn. Door middel van een bedrag of percentage. 

 

➢ Beheer reservaties > config > instellingen > prijsperiodes > toevoegen 

 
Een prijsperiode heeft een referentie en een naam die ondubbelzinnig de periode aangeeft. 

Voor de periode moet steeds de van-datum ingevuld worden. De tot-datum is niet verplicht. Indien niet ingevuld 

kan beschouwd worden dat dit de nieuwe standaardprijzen zijn vanaf de opgegeven datum. 

Belangrijk is ook nog om aan te duiden voor welke prijsstructuren de opgegeven prijsperiode is. 

Een complex (en dus ook faciliteit) is ook gekoppeld aan een prijsstructuur. Enkel prijsperiodes die gekoppeld zijn 
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aan de prijsstructuur van het complex zullen getoond worden bij de prijzen. 

Zo is het dus perfect mogelijk om een prijsindexatie toe te passen voor sport vanaf het nieuwe seizoen in september, 

terwijl dit voor cultuur misschien start op 1 januari. 
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10.4.2.4.1 Prijzen indexeren 

 

Eens een prijsperiode is ingesteld zal dit te vinden zijn bij de prijzen van het complex en faciliteit als ze dezelfde 

prijsstructuur hebben. 

 

Op het tabblad “Prijzen” zal een keuzelijst te zien zijn van de prijsperiodes waarmee de prijzen gefilterd worden. 

Standaard zullen de “Huidige” prijzen worden getoond: dit zijn de prijzen die vandaag geldig zijn. 

 
 
In bovenstaand voorbeeld is een standaardprijs (volledige sportzaal) van 7 euro per uur ingesteld en een prijs per 

dag van 40 euro. Deze gaan we nu indexeren met 5% voor het nieuwe seizoen. 

Van zodra de prijzen geïndexeerd zijn zullen nieuwe reservaties automatisch de nieuwe prijs gaan overnemen. Reeds 

bestaande reservaties zullen sowieso opnieuw worden uitgerekend bij het factureren of bij het aanpassen van de 

reservaties.  

 

How-to 

 

Om alle prijzen in één keer te gaan indexeren kiest men de actie “Indexeer prijzen”. 

Er komt een nieuw scherm tevoorschijn met een lijst van de prijzen. Deze zijn standaard aangevinkt en kunnen 

afgevinkt worden indien die niet moeten geïndexeerd worden, of later via een andere indexeringsmethode zullen 

aangepast worden. 

 

Om een prijs te indexeren moet er eerst gefilterd worden op één prijsperiode. Deze zal als basis worden gebruikt om 

de prijzen te indexeren. Indien er reeds een prijs is gemaakt voor een bepaalde prijsperiode zal deze overschreven 

worden.  

 

Er wordt aangeduid voor welke prijsperiode de nieuwe prijzen zijn en hoeveel de indexering bedraagt. De indexering 

kan een procentuele waarde zijn, maar kan ook een absolute waarde zijn, waarbij er x euro bijgeteld wordt bij de 

basisprijs. 
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De beste manier om nu te weten te komen wat de wijziging zal inhouden is door eerst de prijzen te gaan 

controleren. Kies hiervoor “Voorbeeld geïndexeerde prijzen”. Dit zal ENKEL de nieuwe prijzen gaan herrekend en 

tonen. Er zal nog niets worden opgeslagen. 
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Indien de prijzen correct zijn dan kunnen de prijzen geïndexeerd worden. Kies hiervoor “Indexeer prijzen”. Let erop 

dat de juiste prijsperiode is gekozen. Er komt een melding van de aangepaste prijzen en de gekozen prijsperiode 

worden getoond. 

 

 
Na de indexatie is het best om nogmaals iedere prijs individueel te gaan controleren. Er zullen immers nieuwe prijzen 

zijn als er kortingen of toeslagen worden aangerekend voor de klanttypes en deze worden dan ook best allemaal 

gecontroleerd.  

➢ Klik op het detail van uw prijs – vb. Sportzaal volledig 1 dag 

 
U kan zien dat het basistarief in ingesteld op 42,00 Euro i.p.v. de vorige 40,00 Euro. Ook de (eventueel ingestelde) 

aangepaste prijzen onderaan ingesteld per klanttype zijn aangepast. 

  
Extra 
Ook extra’s kunnen geïndexeerd worden. Dit verloopt volgens identieke wijze als de indexering van reservatieprijzen. 
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• Paginagrootte geeft aan hoeveel items de applicatie toont in de overzichten. Wij raden aan deze op de 

standaard 50 te plaatsen. Maar u kan dit dus nog gaan aanpassen indien gewenst. 

• Toestemming reservatie door klant > als u deze aanvinkt kan de klant per contactpersoon opgeven of die 

persoon al dan niet aanvragen mag doen voor de klant waartoe hij behoort. 

• Extra mail bij nieuwe klant - Indien een nieuwe klant een reservatie doet, kan dit via een extra mail aan de 

beheerder worden gemeld 

• Toestemming naam op planning door: indien aangevinkt kan de klant aangeven of zijn naam al dan niet op 

de planning mag verschijnen.  Indien niet aangevinkt, krijgt hij de keuze niet en zal er nooit een naam 

getoond worden 

• Reservaties blokkeren toelaten - Mogelijkheid om een klant te blokkeren zodat deze geen reservaties meer 

kan doen. Bv door boekhoudkundige redenen, te veel openstaande facturen. 

• Herinneringsmail Opties - Hoeveel dagen voor het vervallen van een optie moet er een herinneringsmail 

gestuurd worden naar de klant. 0 voor geen herinneringsmail 

• Planning detail bij klikken.  Indien aangevinkt moet men klikken op de planning, wij raden aan om dit in te 

stellen.  Indien niet aangevinkt zal de pop-up verschijnen indien we over de planning gaan 

• Toon gedetailleerde extranaam - Geeft de mogelijkheid om een gedetailleerde omschrijving aan een extra 

toe te voegen.  Vb. extra ‘schade’ indien niets ingevuld komt er ‘schade’ te staan maar via gedetailleerde 

omschrijving kan je aangeven ‘schade aan tafel’ 

•  

 
• Instellingen, max aantal is meestal 1, dit is vooral een voordeel bij het gebruik van materiaalverhuur. 

Tijdsinterval geeft aan om de hoeveel tijd er een reservatie kan aanvatten, bij “reservatie moet starten op” 

kan u aangeven op welk tijdstip de reservatie kan aanvangen (vb. op het uur, halfuur). In de daglengte 

wordt het aantal uur opgegeven dat men moet aanvragen om aan de dagprijs te kunnen reserveren. 
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• Klantnaam op planning, hier geeft u de mogelijkheid dat de naam van de klant welke de zaal reserveert 

online mag getoond worden. Als deze optie aanstaat, moet ook de klant op zijn profiel nog toestemming 

geven om deze publiek te tonen.  


