Handleiding ruimte reservering
externe
Inloggen
Indien u al een inlog account hebt kunt u inloggen door op het onderstaande linkje op de website van
ABC te klikken.

Log vervolgens in met de inlog gegevens die u heeft aangemaakt:

Klik voor het reserveren van een ruimte op 1 van de locaties van Combiwel op de tegel ‘reservering
ruimte’

Filteren / ruimte kiezen
In de filterbalk kunt u aangeven voor welke datum, aantal personen, voor welke vestiging(en) en
voor wat voor soort ruimte u een reserveringsaanvraag wilt doen.

Afhankelijk van de waardes die u heeft ingevuld toont het systeem de ruimte die voldoet aan de
wensen. In dit voorbeeld is er gekozen voor een ruimte voor 6 personen voor de vestiging ‘ het anker’
met als soort ruimte een bar.

Door het maken van een slepende beweging met het indrukken van de linker muisknop kun je de
gewenste tijd invullen. In dit voorbeeld is een selectie gemaakt van 12:00 – 13:00 uur.

Door rechtsboven op volgende te klikken gaat u naar de volgende fase van je aanvraag.

Faciliteiten / koffie ,thee, beamer
Afhankelijk van de faciliteiten van de locatie waar u een ruimte wilt reserveren kunt u aangeven
welke faciliteit u wilt toevoegen aan uw ruimte reservering. Klik op te faciliteit die u wilt aanvragen.

Vervolgens kunt u het aantal en het tijdstip waarop u de faciliteit wilt reservering aangeven. Ook is er
en mogelijkheid om een extra aantekening mee te geven aan de aanvraag. Afhankelijk van het aantal
dat u opgeeft ziet u gelijk de prijs van de gevraagde faciliteit. Onderaan kunt u klikken op ‘Aan de
reservering toevoegen’

Klik vervolgens rechtsboven op volgende om naar de laatste fase van uw reserveringsaanvraag te
gaan.

Voor het afronden van de aanvraag hoeft alleen nog een korte omschrijving van de reservering
(bijvoorbeeld vergadering, training) en het aantal deelnemers te worden opgegeven.

Aanvraag indienen
U kunt vervolgens rechts onderin de aanvraag indienen.

Na het indienen ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag. Let op! Dit is nog een aanvraag.
De desbetreffende beheerder beoordeelt de aanvraag nog en kan deze goed of afkeuren. Ook hiervan
ontvangt u netjes een mail binnen .

Terugkerende reserveringen
Wanneer u 1 losse reservering heeft ingediend kunt u deze terugkerend maken.
Deze optie wordt zichtbaar na het indienen van de eerste aanvraag.

In het vervolg scherm kunt u aangeven of deze reservering wekelijks, maandelijks of jaarlijks moet
plaatsvinden. Is er een speciaal patroon van toepassing bijvoorbeeld de ene week op maandag en de
andere week op dinsdag dan kiest u voor ‘Speciaal patroon’.

