
Infoavond online reservatiesysteem 
Supersaas 



Inleiding 

Online reserveren: vlot en toegankelijk 

 



Reservatieproces 

1. Ga naar http://www.supersaas.nl/schedule/RESERVATIE_LOKAAL/ . 

2. Registreer je als nieuwe gebruiker (enkel bij eerste gebruik). 

3. Bevestig je registratie via de e-mail die je ontvangt (enkel bij eerste gebruik). 

4. Log in. 

5. Kies de gewenste locatie. 

6. Kies een datum, vul de contactgegevens in en maak de reservatie. 

7. Vul online het aanvraagformulier in. 

8. Verzend de aanvraag ter goedkeuring. 

9. Je ontvangt een bevestigings-e-mail en de factuur na goedkeuring. 
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Registreren 

 Wanneer je nog geen account hebt, moet je je als nieuwe gebruiker registeren. 

 Klik door op de website naar een locatie en klik rechtsboven op ‘inloggen’. 

 Klik op ‘nieuwe gebruiker aanmaken’. 

 

 



Registreren 

 Vul de gevraagde gegevens in en klik onderaan op ‘opslaan’. 

 Je ontvangt een bevestigings-e-mail, klik in deze e-mail op de link om de registratie af te ronden. 

 

 



Inloggen 

 Log in met je gekozen gebruikersnaam en wachtwoord en kies een locatie. 

 Je komt nu in de agenda van de gekozen locatie terecht. 

 Klik de gewenste datum aan (minstens één maand voordien!), pas het begin- en einduur van de 

activiteit aan, vul de contactgegevens in en maak de reservering. 

 

 



Aanvraag 

 Vul het aanvraagformulier in. 

 Vergeet niet aan te vinken dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

 Bied de aanvraag aan ter goedkeuring. 

 

 



Bevestiging 

 Je ontvangt na goedkeuring een e-mail ter bevestiging. 

 De factuur wordt u toegezonden, hetzij per e-mail, hetzij per post. 

 



Opmerkingen 

• Online reserveren dient minstens 1 maand vooraf te gebeuren. 

• Verenigingen en instellingen van Wortegem-Petegem kunnen maximum 1 jaar op 

voorhand reserveringen aanvragen. 

• Alle andere gebruikers kunnen maximum 6 maand op voorhand reserveringen 

aanvragen. 

• Tot 1 week vóór het evenement kan de gebruiker wijzigingen aanbrengen aan zijn 

reservatie. Latere wijzigingen kunnen enkel door de beheerder aangebracht worden 

(zie contactgegevens op volgende blz.). 

 



Contactgegevens 

Voor bijkomende informatie, contacteer: 

 

- feestzaal gemeentehuis, tent, kantine en Hoevegebouw domein de Ghellinck,     

  Schoolke Moregem: 

   Ingrid Claus, administratief medewerker 

   tel. 056/68.81.14 

   e-mail: gemeente@wortegem-petegem.be  

- OC Rozenhof  

 Delphine Decabooter, administratief medewerker 

   tel. 056/68.00.50 

   e-mail: ocmw@wortegem-petegem.be 

- Sporthal De Ruffel 

 Pieter Nachtegaele, sportfunctionaris 

 tel. 056/68.81.14 

 e-mail: sportdienst@wortegem-petegem.be  
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