
                                                                         

  
  

Ecoboats 
Amsterdam 

Zelf varen op de Amsterdamse grachten 

 

TEQA Webdiensten en Ecoboats Amsterdam zijn toekomst gericht. 
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Ecoboats Amsterdam 
Zelf varen op de Amsterdamse grachten 

 
Introductie 
Ecoboats Amsterdam ligt in het centrum van Amsterdam. Vanaf 
daar vaar je gelijk de grachten op. De elektrische boten varen 
geruisloos en zijn milieuvriendelijk.  

Bootverhuur in Amsterdam is populair. Wil je een boot huren met 
feestdagen of bij mooi weer? Dan is het verstandig om er op tijd bij 
te zijn. Bootverhuur is op deze dagen namelijk nog populairder dan 
normaal. 

Met de komst van nieuwe boten ging Ecoboats Amsterdam op zoek 
naar een nieuw reserveringsprogramma. 

 

i-Reserve; 
flexibel voor 
Zzp, mkb en 
grootzakelijk 

   

Achter i-Reserve staat 
een enthousiast en 
professioneel team. 
Samen hebben we in de 
afgelopen 15 jaar i-
Reserve ontwikkeld tot 
een highlevel en breed 
inzetbaar systeem. i-
Reserve is ontwikkeld 
als een online 
reserveringssysteem 
maar biedt dankzij de 
uitgebreide 
functionaliteiten en 
modules een totaal 
oplossing voor iedere 
sector. 
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Requirements 
Vol automatisch verhuursysteem 
Afhandeling transacties 
Inzicht in beschikbaarheid 
Boekingsdialoog ook in het Engels 
Overstaptijd na verhuur 
Optimale bezetting 
 

Doel 
Reserveren makkelijk maken voor de bezoekers.  
Geen stress aan de kade met overstaptijd. 

 

 

 

  

Quote 
   

Het grote voordeel wat 
I-reserve biedt is dat er 
op elke plek een 
reservering kan worden 
gemaakt. Of dat nou bij 
een bungalow is, bij de 
receptie, of bij de 
horeca. Het kan overal. 
Mocht er een extra 
activiteit aangemaakt 
moeten worden dan kan 
ik dit met enkele 
drukken op de knop 
aanmaken in I-reserve. 
Kortom, een 
gebruiksvriendelijk en 
zeer overzichtelijk 
systeem waar iedereen 
makkelijk mee kan 
werken! 

Nick Hallink,  
Landal Aelderholt 
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Resultaat 
Voor Ecoboats Amsterdam staat er nu een reserveersysteem waar 
de medewerkers duidelijk inzicht hebben in de bezetting van de 
boten. Huurders (voornamelijk toeristen) zien duidelijk welke 
beschikbaarheid er is. Na het kiezen van de vaarperiode en 
eventuele opties, rekenen ze direct de reservering af. 

Er wordt rekening gehouden met voldoende tijd tussen de 
reserveringen zodat de medewerkers de boten weer in orde kunnen 
maken voor de volgende vaartocht. 

De klant wordt netjes op de hoogte gehouden d.m.v. een 
persoonlijke e-mail. 

 

Lees meer over de mogelijkheden van i-Reserve. 
https://i-reserve.nl/voordelen/ 

 

maart 2018 

Toon van Doorn 

Meer informatie: 
https://i-reserve.nl 

http://ecoboatsamsterdam.com 

https://www.teqa.nl 

 

Contact TEQA Webdiensten 

info@teqa.nl 
030-670 5472 

Quote 
   

Ik was altijd wel zo'n 
half uur per reservering 
bezig om alles in orde te 
maken, mail te 
beantwoorden, 
bevestigen en dergelijke. 
Met i-Reserve is dat nog 
maar twee minuten en 
ik heb alles 
overzichtelijk in één 
systeem. 

Lia Valkering, 
Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis 


