
Hoe online reserveren?



Via ons online 
reservatiesysteem

Hoe reserveren?



01 Hoe vind ik het reservatiesysteem?

A. Bezoek onze website: www.molenhoeve.com

B. Klik op de rode knop “Reserveer online”

http://www.molenhoeve.com
http://www.molenhoeve.com


02 Maak uw keuze

A. Klik op doorgaan achter datgene dat je wenst te reserveren. 
Wenst u een saunatoegang en behandeling te reserveren kies dan voor “Ik wil een dagje wellness samenstellen” 
Wenst u enkel een saunatoegang te reserveren kies dan voor “Ik wil een dagje sauna reserveren” 
Wenst u een arrangement te reserveren kies dan voor “Ik wil een arrangement reserveren” 
Wenst u enkel een behandeling te reserveren kies dan voor “Ik wil enkel een behandeling reserveren”




03 Wanneer en hoe laat?

A. Kies de datum dat u wenst te komen 

B. Kies het aantal gasten 
 
 
 
 
 
 
 

C. Vink voor iedere gast het vinkje aan bij 
Check-in Tijd 

D. Na het aanvinken dient u de aankomst en 
eindtijd te kiezen 

E. Klik op “Verder met reserveren”

	 




04 Kies uw type inkom

A. Vinker per gast het gewenste type inkom 
aan 
 
(Heeft u een abonnement of beurtenkaart, 
kies dan voor “Saunatoegang met 
beurtenkaart of abonnement”) 
 
 
 
 
 

B. Klik op “Verder met reserveren”

	 




05 Inloggen of registreren

A. Klik op doorgaan achter uw keuze. 
 
Indien u reeds een account heeft kan u 
kiezen voor “Inloggen met mijn account” 
 
Indien u nog geen account heeft kan u 
kiezen voor “Ik heb nog geen account, 
nieuw account aanmaken” 
 
Indien u reeds een account heeft maar het 
wachtwoord niet meer weet kan u kiezen 
voor “Wachtwoord vergeten?” 
 
 
 
 

	 




06 Uw gegevens

A. Vul alle velden in met uw persoonlijke 
gegevens 
 
Indien u een nieuw account aanmaakt kan u  
in het veld “wachtwoord” een eigen 
wachtwoord invullen. (dit wachtwoord kan 
je hergebruiken iedere keer je wenst te 
reserveren) 
Vul dit nieuwe wachtwoord ook in bij 
“herhaal wachtwoord”. 
 
Indien u een bestaand account heeft kan u 
het veld wachtwoord leeglaten. Enkel 
wanneer u uw wachtwoord wilt wijzigen kan 
u deze velden invullen met uw nieuw 
wachtwoord.


B. Klik op “verder met reserveren” 
 
 
 
 

	 




07 Overzicht van uw keuze

A. Bovenaan vindt u het overzicht van uw 
keuze.  
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Ga akkoord met onze algemene 
voorwaarden door het vinkje aan te vinken. 
 

C. Klik op “Afronden” om verder te gaan naar 
de betaling. 
 
Indien uw reservatiekost €0 bedraagt, dan 
is dit uw laatste stap. Nadien ontvangt u 
een reservatiebevestiging via email.


	 




08 Uw reservatie betalen

A. Kies uw betaalmethode en vervolledig de stappen die door uw betalingsprovider worden gevraagd.

B. Indien uw betaling is vervolledigd, ontvangt u via email een reservatiebevestiging. (check ook zeker uw ongewenste emails)



Proficiat! Uw 
reservatie is voltooid.
Heeft u nog vragen of is de reservatie 
niet gelukt, contacteer ons via email: 
info@molenhoeve.com 
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