Reserveren voor de eerste keer
woensdag 29 maart 2017
21:16

Ga naar www.hervormdwoudenberg.nl

De eerste keer kan er nog geen account aangemaakt worden, omdat u nog niet in het systeem
bekend bent. Het kerkelijk bureau moet u als contactpersoon toevoegen.
We gaan een zaal reserveren.

U bent nog niet bekend in het systeem, dus u kiest hier voor 'Verder gaan zonder in te loggen'.

We maken een reservering voor 1 April 2019 van 20u t/m 21u.
Het aantal personen dat komt is 25. We willen een zaal in Eben-Haëzer hebben.

We hebben de gegevens ingevuld en kiezen voor doorgaan. Nu kunt u de zaal selecteren die u wenst
te hebben.
Het aantal personen bepaalt welke zaal u kunt reserveren.
• Zaal 1: 8
• Zaal 2: 16
• Zaal 3: 12
• Zaal 4: 250
• Zaal 5: 40
• Zaal 6: 30
• Zaal 7: 20
• Zaal 8: 40
• Consistorie: 16
• Kerkzaal: 644
M.b.t. consistorie en kerkzaal zal er extra kritisch gekeken worden waarvoor u deze aanvraag is. Dit
zal indien nodig overlegd worden met de kerkelijk beheerders en/of de kerkenraad.
Ook als een zaal op een bepaald tijdstip al gereserveerd is kunt u deze zaal niet opnieuw reserveren.
Soms is het ook mogelijk om voor een afwijkende opstelling te kiezen.
Zo weten de beheerders die op de betreffende avond dienst hebben hoe de zaal gereed gezet moet
worden.

In de laatste stap dient u eenmaal uw contact gegevens op te geven.
Zo kunnen we met u contact opnemen indien nodig.
Indien nodig kunt u ook op het laatst nog een toelichting geven.

Als u nu op volgende klikt wordt uw aanvraag verzonden.
Op de door u opgegeven email adres ontvangt u een notificatie dat u een aanvraag heeft gedaan
voor een zaal.
Let op: Dit is nog geen reservering.
Als de aanvraag door het kerkelijk bureau wordt omgezet in een reservering ontvangt u hier apart
een notificatie van.
Vanaf dit moment bent u bekent in het systeem en kunt u een account aanmaken.

Reserveren via een account
woensdag 29 maart 2017
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U heeft in het verleden al eens eerder een reservering gedaan en u wilt opnieuw een zaal reserveren.
Daarnaast zou u graag willen zien welke zalen u gereserveerd heeft. Dan kunt een account aanmaken
op uw email adres.
Let op: Dit moet dus wel het account zijn dat u in het verleden eerder hebt gebruikt voor het
reserveren van een zaal.
We gaan opnieuw naar www.hervormdwoudenberg.nl

We komen op het hoofdscherm van de zaalagenda om een zaal te reserveren. Hier kiest u: "Mijn
account"

We komen terecht op onderstaand scherm. Hier kiest u "Inloggen op uw account". Ook al heeft u op
dit moment nog geen account.

Dan komt u terecht op het volgende scherm. Daar kiest u voor "wachtwoord vergeten".

In dit scherm geeft u het email adres op dat u eerder gebruikt heeft om een zaal te reserveren. Geeft
u een email adres op dat nog niet bekend is in het systeem, dan krijgt u een foutmelding.

We hebben een email adres opgegeven, dat nog niet eerder is gebruikt.
Het systeem geeft een foutmelding.

Op dit scherm corrigeren we het email adres. Er wordt nu een wachtwoord naar het ingevoerde
email adres verzonden.
Let op: Bewaar dit wachtwoord goed!
We keren automatisch terug op het scherm waarop we met ons account kunnen gaan inloggen.

We komen terecht op het scherm waar we ons email adres en wachtwoord kunnen invoeren. We
loggen vervolgens netjes in.

We komen direct nu in het scherm waar we gelijk een reservering kunnen plaatsen voor een zaal.
Zoals we eerder gedaan hebben, maken we een reservering. We voeren een datum, tijd, aantal
personen en gewenste locatie in.

Bij de eerste keer reserveren hebben we zaal 5 al gereserveerd. Het is nu niet mogelijk om zaal 5
opnieuw te reserveren.

We kiezen nu zaal 4. We hebben namelijk wat ruimte nodig om de winterfair voor te bereiden.

Voor zaal 4 is het ook mogelijk om gelijk catering aan te vragen.

U kunt uit diverse zaken kiezen. Afhankelijk van de aard van de reservering krijgt u een factuur. Het
kerkelijk bureau zal dit verder met u afstemmen per email of telefonisch.

We voegen 25 belegde broodjes toe.
Let op: Hier kies je voor opslaan.

We keren terug op het scherm waar we de catering toe kunnen voegen.

Indien nodig kunnen we ook nog een beamer of flipover reserveren.
Als voorziening.

Er is een ruime keuze.

We moeten nog onze winterfair tekst oefenen en willen graag de piano gebruiken.

De piano is toegevoegd.

Als we op volgende klikken zien we onze contact gegevens. Indien nodig kunnen we deze bijwerken.
Voor een screenshot zie volgende scherm.
Als u hier op volgende klikt, dan wordt de reservering geplaatst.

Inzien van aanvragen en reserveringen
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Als u al eens bent ingelogd, dan onthoudt meestal uw browser de inlog gegevens.
Op het hoofdscherm kiest u "Mijn account".

U komt dan in onderstaande scherm. Hier ziet u drie opties:
• Aanvragen zaal
• Mijn reserveringen
• Wachtwoord wijzigen

We willen graag alle reserveringen inzien. In dit scherm ziet u dat we op 1 april 2019 zaal 5
gereserveerd hebben en dat we op 1 april een aanvraag voor een reservering voor zaal 4 hebben
gedaan. De laatste is dus nog niet bevestigd door het kerkelijk Bureau.

Als u op een aanvraag of reservering klikt, dan krijgt u alle opgegeven informatie te zien. Het is niet
mogelijk om via deze pagina de reservering te annuleren. Hiervoor verzoeken wij u om contact op te
nemen met het Kerkelijk Bureau van Eben-Haëzer.
Informatie aanvraag voor zaal 4

Informatie reservering zaal 5

