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4.4 Instructie reserveringssysteem 
 

 

 
Ga naar de site: http://reservering.dnboogerd.nl 

 
Heeft u nog geen account? 
- klik op de button ‘registreren’ 
- Vul al uw gegevens in en klik dan op de button ‘volgende’ 

 
Heeft u al wel een account? 
- klik op de button ‘inloggen’ 

 
 

 
 

http://reservering.dnboogerd.nl/
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- Vul bij ‘e-mail’ uw e-mailadres in  
- Vul bij ‘wachtwoord’uw uw wachtwoord in 
- Klik op de button ‘aanmelden’ 

                        

 
Onder ‘Reserveringssysteem’ ziet u een balk met aanvragen, reserveringen, mijn 
account en contact. (zie pijl) 
 

- Onder mijn account ziet u uw gegevens  
- Onder contact ziet u de gegevens van gemeenschapshuis d’n Boogerd. 
- Voor informatie over aanvragen en reserveringen zie onderstaande 

informatie. 
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Voor het aanvragen van een ruimte gaat u als volgt te werk: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eenmalige reservering: 

- Ga naar ‘reservering’ 
- Ga naar de datum en klik rechts op het blokje, u kunt nu het jaar, maand 

en vervolgens de datum aanklikken. 
Meerdere dagen reserveren: 

- Klik op de button ‘meerdere dagen reserveren’ 
- Vul datum, maand, jaar 

 
Ga voor eenmalige reservering en meerdere dagen reserveren als volgt verder: 
 
In het schema (zie pijl) onder eindtijd is te zien welke zalen er allemaal vrij zijn.  
De grijze blokjes geven aan wanneer de zaal in gebruik is. 
De kruisjes geven de tijd aan die is ingepland voor het klaarzetten en opruimen van 
de zaal of dat een deel van de zaal bezet is.  
 

- Ga naar zaal en geef daar de zaal aan die u wilt reserveren 
- Ga naar begin tijd en vul deze in 
- Ga naar eindtijd en vul deze in 
- Klik op de button ‘bevestigen’ 

 
I 
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- Vul onder ‘activiteit’ de naam van de vereniging in of de activiteit van de 
vereniging. 

- Klik het blokje aan van de zaalopstelling 
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- Vul het aantal personen in 
- Vul het aantal koppen koffie  
- Vul het aantal koppen thee in 
- Klik op het blokje van de opties als u hiervan gebruik wil maken 
- Indien u een bijlage wilt toevoegen ‘kies bijlage’ 

 
- Klik vervolgens op de groene button ‘bevestigen’ 
- Uw aanvraag is nu verstuurd naar de beheerder. 

 
 
NB  

- Zolang de aanvraag niet is goedgekeurd, ziet u deze niet staan in het 
schema bij ‘reservering’ staan. Zie ook ‘aanvragen’. 

- Aanvragen dienen 2 werkdagen van te voren worden aangevraagd. 
 
 
Aanvragen 
 
 
 

 
Onder ‘aanvragen’ kunt u zien welke aanvragen nog komen en welke aanvragen 
reeds hebben plaatsgevonden. 
 
 
- Komende aanvragen: 
 

Hieronder ziet u de reserveringen en reserveringsaanvragen staan, datum, tijd 
en activiteit.  
Onder status staat of dat de aanvraag in behandeling is of goedgekeurd (zie 
pijl) 

 
Aan de rechterzijde ziet u onder i de een korte samenvatting van datgene wat 
u heeft aangevraagd. Zie onderstaande afbeelding.  
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Als u op het potloodje klikt kunt u een wijziging versturen van de aanvraag 
naar de beheerder. Zie onderstaande afbeelding. 

 

 
 

- Afgelopen aanvragen: 
 
Onder afgelopen aanvragen ziet u de data, tijd en activiteit van de 
aanvragen over voorgaande periode. 

 
 
Wachtwoord wijzigen 
 

- Ga naar ‘mijn account’ 
- Klik op de button ‘wijzig’ 
- Scroll naar beneden 
- Typ het nieuwe wachtwoord in achter ‘wachtwoord’ 

 


