
Online een baan reserveren 

Ga naar https://kikkers.baanreserveren.nl/ 

Stap 1. Registreren 
  

 

Je moet je eerst registreren om online een baan te kunnen reserveren. Klik op "Inschrijven" 
om je te registreren. Als je geregistreerd bent, ontvang je een mailtje waarin je een 
wachtwoord kunt kiezen. Je hebt nu een inlognaam en een wachtwoord. Essentieel is het 
invoeren van een goed e-mailadres. Bijna alle communicatie vanuit het systeem gaat per 
email. Zorg ervoor dat je een voor jouw gemakkelijke inlognaam kiest. Als je het wachtwoord 
kwijt bent, kun je dat aangeven bij het inloggen en krijg je een mailtje om weer een nieuw 
wachtwoord te maken.  

Je krijgt een aantal in te vullen velden te zien. De eerste is de gebruikersnaam. Die moet 
minstens 6 karakters lang zijn. Als je hier niets invult, dan wordt jouw ingevoerde e-mailadres 
automatisch je gebruikersnaam. Jouw voornaam, jouw achternaam, jouw e-mailadres en jouw 
telefoonnummer zijn verplicht in te vullen velden. Je kunt nu met je gebruikersnaam en 
wachtwoord inloggen om een baan te reserveren.  

Stap 2. Baan selecteren / reserveren 

Nadat je bent ingelogd, kun je maximaal 3 weken vooruit een baan reserveren. Selecteer een 
dag waarop je een baan wilt reserveren en vervolgens kies je een begintijd. De vrije banen 
zijn wit (overdagbanen) of grijs (avondbanen). In bepaalde blokken (overdag) kun je ook 1,5 
uur boeken in plaats van 1 uur. Selecteer je als begintijd een half uur dan kun je als eindtijd er 
1 of 1.5 uur van maken. De kosten worden afhankelijk van de gemaakte keuze aangepast. 

 



A. Menu   
1. Wachtlijst. 
Hiermee kun je je op een lijst zetten en vragen om tennismaatjes voor een bepaalde dag en 
tijd. Iemand kan daarop reageren of jij omdat er bijvoorbeeld al drie namen staan. 
2. Reserverings regels. 
Hiermee bent u bij aanmelding akkoord gegaan 
3. Feedback geven. 
Heeft u opbouwende kritiek of vragen dan kunt u ze hier kwijt. 
4. Mijn account. 
Heeft u een nieuw e-mailadres of zijn er andere persoonlijke gegevens veranderd dan kunt u 
dat hier aanpassen.  
5. Uitloggen. 
U verlaat het reserverings programma  

Ad b. Datum kiezen 
Hier zie je de huidige datum de voorafgaande datums zijn niet meer bereikbaar. Met de kleine 
groter en kleiner dan tekens kun je andere datums kiezen. De pagina springt dan naar de 
gekozen datum maximaal 3 weken vooruit. 
 

 

Ad c. Datum kiezer 2 
Zelfde als Ad 2 nu iets anders weergegeven  

Ad d. baan- of vergaderruimte reserveren 
Je kunt hier kiezen voor Tennis Indoor baan reserveren of een vergaderruimte. 

Ad e. Weekschema. 
Als je dit selecteert krijg je een hele week  alle dagen onder elkaar te zien waarin je een baan 
kunt kiezen.  

Ad f. Baan en tijd selecteren (max 2 uur). 
In dit voorbeeld zie je 12.00 en 12.30 staan. Je kunt in bepaalde blokken ook een baan voor 



anderhalf uur selecteren. Je moet dan eerst het halve uur selecteren. iemand die een uur wil 
kiest als eerste het hele uur. 

Met de knop "Verder" ga je naar de afrekenmodule. 

Stap 3. Afrekenen gereserveerde baan 

 

In het bevestigingscherm kunt u de belangrijkste gegevens op juistheid controleren. Ook 
wordt gevraagd of je wel of geen bevestigingsmail wilt ontvangen. Onderaan zie je nog een 
specificatie van de berekende kosten. Je ziet ook het saldo staan als je dat hebt.  

        



Klik op "Bevestigen" en je gaat door naar Ideal of je saldo. 
Klik op "Betalen" als alles akkoord is. 
Kies nu jouw bank en volg de betalingsinstructies van de bank. 
Je ontvangt per mail een bevestiging van je reservering. 

Stap 4. Baanhuur saldo / saldo aanschaffen 

Met behulp van ons reserveringssysteem kun je een binnenbaan reserveren én betalen met 
Ideal, maar je kunt ook een saldo kopen. 

Op dit moment onderscheiden we twee basis saldo’s namelijk saldo 100 euro en saldo 200 
euro en die kosten respectievelijk 95 euro en 190 euro.  
Het saldo wordt direct na aanschaf bij uw account bijgeschreven. 

 Het saldo is en blijft onbeperkt geldig. 
 U kunt elke beschikbare baan reserveren en vanuit het saldo betalen.  
 Heeft u een baan gereserveerd en later rechtmatig geannuleerd dan wordt het betaalde 

geld als tegoed bij uw saldo geschreven.  

De aankoop en betaling van een saldo gaat als volgt: 
1. Klik op de tekst saldo rechts bovenaan 

 

2. Kies welk saldo je wilt aanschaffen: 100 of 200 euro 

 

3. Na de keuze klik je op betalen 



 

4. Volg de instructies om te betalen met IDeal. 


