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Jeugd & Sportdomein Ter Walle



reservaties.assenede.be



nieuwe gebruiker



Klik hiervoor op ‘Registreren’ rechts 
bovenaan



Velden met een * zijn verplicht in te 
vullen

Het rijksregisternummer MOET ingevuld 
worden, anders lukt de registratie niet

Klik daarna op ‘volgende’ rechts onder



Selecteer bij Type: 
Particulier | Feitelijke vereniging | 
Bedrijf/vereniging

Heb je een ondernemingsnummer: 
selecteer dan Bedrijf/vereniging, OOK 
VZW’s!

Vul alle nodige gegevens in, klik daarna 
op ‘volgende’ rechts onder



Vul indien nodige verdere gegevens aan, 
bvb een andere adres

Klik daarna op ‘volgende’ rechts 
onderaan



Controleer het facturatieadres en pas 
indien nodig aan.

E-mail digitale facturen: mag ingeduld
worden, maar voorlopig worden nog 
geen digitale facturen verstuurd.

Klik op ‘volgende’ rechts onderaan



Controleer gebruikersnaam, wachtwoord 
en e-mailadres en pas indien nodig aan 
(via ‘vorig’)

Klik op ‘Registreer’ rechts onder



Bevestig jouw registratie door op de 
bevestigingslink te klikken die naar het 
opgegeven e-mailadres werd verstuurd. 



Klik op de link om de registratie te 
voltooien.



na registratie



Klik op ‘Inloggen’ rechts bovenaan



Vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord 
in en klik op ‘Aanmelden’



Wanneer je met succes bent ingelogd 
komt je op dit startscherm terecht.



bekijken en aanpassen



Klik in de groene balk op ‘Mijn profiel’ en 
je komt op dit scherm terecht.

Klik op de naam om het profiel te 
bekijken en aan te passen



Op het tabblad ‘Klanten’ kun je al jouw 
gegevens aanpassen.

Onder het tabblad ‘Facturatie’ pas je de 
facturatiegegevens aan

Onder het tabblad ‘contactpersonen’ zie je wie 
de contactpersonen zijn en kun je deze 
eventueel aanpassen/toevoegen

Onder het tabblad ‘Facturen zalenreservatie’
vind je een overzicht van de facturen voor jouw 
verenigingen terug.

Klik steeds op ‘OPSLAAN’ wanneer je iets hebt 
aangepast, anders wordt het niet bewaard!



Als er verschillende personen in de 
vereniging zijn die zalen kunnen 
reserveren, dan kun je extra 
contactpersonen toevoegen. 

Klik hiervoor op de groene balk ‘nieuw 
contactpersoon toevoegen’



Vul alle nodige gegevens in en klik daarna 
op ‘OPSLAAN’



Het wachtwoord kan aangepast worden 
in het tabblad ‘Mijn profiel’ –
doorklikken naar ‘Login’

Klik op ‘Wachtwoord aanpassen’



in de Bijenkorf



Klik onder het tabblad ‘Reserveren 
infrastructuur’ op ‘Nieuwe aanvraag’



Selecteer bij complex 
gemeenschapscentrum de bijenkorf en 
selecteer eventueel ook de datum.

Klik daarna op ‘ZOEKEN’

Je komt op de gewenste kalender terecht. 
Nu kun je aan de slag.

Groen = nog beschikbaar

Rood = bezet

Grijs = niet mogelijk om deze zaal te 
reserveren op dat moment



Klik op de dag en zaal die je wenst te 
reserveren en selecteer ‘nieuwe 
aanvraag’ (rechts onderaan op grijs balkje)



Klant staat reeds ingevuld,

Ben je contactpersoon voor verschillende 
verenigingen/bedrijven, dan kun je hier 
van klant wisselen.

Klik op ‘Volgende’



Controleer de zaal en datum

Vul categorie aan en welke dagdelen je 
wilt gebruiken

REEKSACTIVITEITEN: klik op meerdere 
datums (formule) en geef aan welke data 
je wilt reserveren.

OPGELET! Controleer steeds de dagdelen 
wanneer je iets hebt aangepast. 

OPTIE: wanneer je dit aanvinkt neem je 
een optie voor 1 maand, als je dit niet 
bevestigt vervalt dit automatisch na deze 
periode.

Klik op ‘volgende’ wanneer je alles hebt 
ingevuld.



Afhankelijk van de zaal die je reserveert 
worden bijkomende inlichtingen 
gevraagd.

Soort activiteit en aantal personen zijn 
steeds verplicht in te vullen

OPGELET! Bij meer dan 50 personen 
moet een drankformulier ingediend 
worden! Dit kan hier toegevoegd worden.

PUBLICITEIT: wanneer je dit invult wordt 
de activiteit mee opgenomen in de 
communicatie van de Bijenkorf. Dit 
voornamelijk via facebook en in een 
latere fase zal dit ook via een nieuwsbrief.

‘Algemene voorwaarden’ = verplicht aan 
te duiden

EXTRAS: niet van toepassing voor 
aanvragen, is voor intern gebruik

Klik op ‘volgende’ om een overzicht te 
zien van de reservatie



Controleer de net ingevoerde aanvraag, 
wil je toch nog iets veranderen klik dan 
op de datum.

Nog een reservatie toevoegen? Klik op 
‘Nog een reservatieaanvraag maken voor 
dit complex’
Je komt dan terug op het startscherm 
‘Algemene Informatie’ 
CONTROLEER de gegevens goed en pas 
indien nodig faciliteit, datum, dagdelen 
aan.

ALLES AANGEVRAAGD => Klik op 
‘BEVESTIGEN’

Je ontvangt een e-mail met een overzicht 
van jouw reservatie.



in de sporthal



Klik onder het tabblad ‘Reserveren 
infrastructuur’ op ‘Nieuwe aanvraag’



Selecteer bij complex Sporthal Assenede
en selecteer eventueel ook de datum.

Klik daarna op ‘ZOEKEN’

Je komt op de gewenste kalender terecht. 
Nu kun je aan de slag.

Groen = nog beschikbaar

Rood = bezet

Grijs = niet mogelijk om deze zaal te 
reserveren op dat moment



Klik op de dag en zaal die je wenst te 
reserveren en selecteer ‘nieuwe 
aanvraag’ (rechts onderaan op grijs balkje)



Klant staat reeds ingevuld,

Ben je contactpersoon verschillende 
verenigingen/bedrijven, dan kun je hier 
van klant wisselen.

Klik op ‘Volgende’



Controleer de zaal en datum

Vul een startuur en einduur in

REEKSACTIVITEITEN: klik op meerdere 
datums (formule) en geef aan welke data 
je wilt reserveren.

OPTIE: wanneer je dit aanvinkt neem je 
een optie voor 1 maand, als je dit niet 
bevestigt vervalt dit automatisch na deze 
periode.

Klik op ‘volgende’ wanneer je alles hebt 
ingevuld.



Vul de verschillende velden in. 

Velden met een * zijn verplicht in te 
vullen

‘Algemene voorwaarden’ = verplicht aan 
te duiden

Klik op ‘volgende’ om een overzicht te 
zien van de reservatie



Controleer de net ingevoerde aanvraag, 
wil je toch nog iets veranderen klik dan 
op het potloodje.

Nog een reservatie toevoegen? Klik op 
‘Nog een reservatieaanvraag maken voor 
dit complex’ 
Je komt dan terug op het startscherm 
‘Algemene Informatie’ 
CONTROLEER de gegevens goed en pas 
indien nodig faciliteit, datum, dagdelen 
aan.

ALLES AANGEVRAAGD => Klik op 
‘BEVESTIGEN’

Je ontvangt een e-mail met een overzicht 
van jouw reservatie.



bekijken en aanpassen 



Klik onder het tabblad ‘Reserveren 
infrastructuur’ op de link ‘Mijn 
reservaties’



Klik bij zoektype op ‘Aanvragen’

Hieronder vind je een overzicht van de 
aanvragen die nog niet werden 
goedgekeurd. 

Gebruik indien nodig de zoekfuncties om 
een bepaalde aanvraag te selecteren.

Klik op de datum om de aanvraag aan te 
passen of te annuleren.

Hier kun je alle gegevens aanpassen en 
extra info meegeven (bvb. uploaden 
drankformulier, info publiciteit 
toevoegen, …).



Klik bij zoektype op ‘reservaties’

Hieronder vind je een overzicht van de 
reservaties die reeds werden 
goedgekeurd. 

Gebruik indien nodig de zoekfuncties om 
een bepaalde reservatie te selecteren.

Klik op de datum om de aanvraag aan te 
passen of te annuleren.

Hier kun je alle gegevens aanpassen en 
extra info meegeven (bvb. uploaden 
drankformulier, info publiciteit 
toevoegen, …).



Neem contact op met de cultuurdienst of de sportdienst.

Wij helpen jou graag verder!

Cultuurdienst Assenede: cultuur@assenede.be | 09 341 90 88

Sportdienst Assenede: sport@assenede.be | 09 218 78 98

mailto:cultuur@assenede.be
mailto:sport@assenede.be



