
TUTORIAL 
RESERVATIES.HOOGSTRATEN.BE 
 

HOE REGISTREER IK MIJ ALS NIEUWE KLANT 

 Surf naar reservaties.hoogstraten.be 

 

 
 Klik rechtsboven op Registreren  

(ben je al klant, klik op Inloggen voor beheer van je reservaties) 
 Kies een herkenbare gebruiksnaam en een wachtwoord 

 
 Het invullen van je rijksregisternummer is verplicht  

(Nederlandse klanten geven hun Burgerservicenummer op) 
 

 



 Klik op volgende 
 Kies tussen het klanttype: Particulier / Feitelijke vereniging / Bedrijf of vereniging 

(dit type bepaalt de categorie en de prijsklasse) 

 

 Klik op volgende 
 Kijk je rekeningnummer goed na 
 Duidt aan of je contactadres ook je facturatieadres is 

 

 Klik op opslaan 
 Een medewerker kijkt uw gegevens na en keurt deze zo snel mogelijk goed 

 



HOE MAAK IK EEN RESERVATIE 

 Log eerst in als klant 
 Ga naar reserveren infrastructuur en kies Nieuwe Aanvraag 

(wil je eerst de locaties bekijken, klikt u op Overzicht Infrastructuur) 

 

 Selecteer een complex (bv: Zaal Pax) 
 Selecteer een bepaalde datum 

 

 

 Klik op Nieuwe Aanvraag 

 



 

 Typ bij klant je naam en bevestig  
(deze verschijnt enkel als je al geregistreerd bent) 

 Kijk zeker na of de facturatiegegevens correct zijn 
 Klik op volgende 

 

 Kies de specifieke zaal/ruimte in het complex die je wil huren 
 Je kan deze reserveren voor 1 datum of meerdere data 
 Let erop dat je niet “volledige dag” aanduidt, want het systeem aanvaart enkel 

reservaties tot 24u (bij een volledige dag, markeer je zelf de specifieke uren) 
 Klik op volgende 



 

 Omschrijf je activiteit (beknopt) 
 Vink aan dat je akkoord gaat met de afspraken van het complex 
 Klik op volgende 

 

 Als de reservatie in het groen wordt aangeduid, betekent dit dat het complex nog vrij 
is op de gekozen datum  
(indien rood wordt de reservatie niet aanvaard) 

 Klik alle reservaties in het groen aan 
 Bevestig je reservatie 



 

 Een medewerker kijkt zo snel mogelijk uw reservatie na 
 U krijgt binnen de 2 werkdagen een bericht of de reservatie aanvaard is of niet 

 

 

 

 

 


