
                                                                                   

 

Landal 
GreenParks kiest 

voor i-Reserve 
Activiteiten reserveren op het park, website en app 

 

Landal GreenParks is vooruitstrevend bezig om de activiteiten van de ruim 80 parken 
digitaal aan te bieden aan de bezoekers. Middels een App kun je straks een tafel en 

activiteit reserveren. 
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Landal GreenParks 
kiest voor i-Reserve 
Activiteiten reserveren op het park, website en app 

 
Introductie 
TEQA Webdiensten is sinds begin 2017 voor Landal GreenParks 
aan het werk om de hiervoor genoemde doelstellingen te 
bewerkstelligen. TEQA is leverancier van i-Reserve Saas oplossing. 
De grote flexibiliteit van i-Reserve is te danken aan de verschillende 
branches die er gebruik van maken. Het kan ingezet worden om 
een bowlingbaan met openingstijden te reserveren, 
vergaderruimtes met arrangementen aan te bieden, plannen van 
een cursus of het plannen van rondleidingen en daar tickets voor 
aan te bieden. 

Samen met 3 “Pilot” parken heeft TEQA het i-Reserve 
reserveringssysteem ingericht om aan alle wensen te voldoen. 
Vanuit het hoofdkantoor in Zwolle heeft Landal sturing over het 
ontwikkelproces. De F&E managers geven sturing door hun 
wensen en ideeën kenbaar te maken, en dit in de praktijk te testen. 

 

i-Reserve; 
flexibel voor 
Zzp, mkb en 
grootzakelijk 

   

Een online 
reserveringssysteem 
moet makkelijk zijn om 
mee te werken, het moet 
snel zijn en geschikt 
voor gebruik op de 
diverse devices. Met i-
Reserve heb je een 
compleet, snel en 
gebruiksvriendelijk 
reserveringssysteem 
wat je geheel naar wens 
kan aanpassen. 

 



Landal GreenParks kiest voor i-Reserve 
   

Landal GreenParks en TEQA Webdiensten staan achter i-Reserve  2 

Requirements 
Web based (Cloud) 
Per park activiteiten faciliteiten aanbieden 
Uitfaseren papier/excel 
WBP en AVG / GDPR compliant 
SLA 
Proof of Concept 
Koppelen met content verrijkings-syteem 
API tbv APP 
Manager/medewerker rollen 
Betaling registreren 

Doel 
Verhogen parkbeleving 
Informeren bezoekers 
Inzicht in populariteit van de activiteiten voor F&E managers 

Methode 
Flexibele roadmap 
Agile/Scrum 

 

  

Quote 
   

Binnen Hof van Saksen 
kunnen gasten zich op 
diverse locaties 
aanmelden voor allerlei 
verschillende 
activiteiten. Door het 
gebruik van de Saas 
applicatie kunnen 
medewerkers dezelfde 
activiteit reserveren, op 
hetzelfde moment, op 
verschillende locaties – 
zonder dat hierbij 
overboekingen ontstaan. 
Een uitkomst voor onze 
gasten en medewerkers! 

Marleen van Kappen, 
Landal Hof van Saksen 
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Resultaat 
TEQA Webdiensten is softwareleverancier voor de activiteiten en 
faciliteiten van de Fun en Entertainment afdelingen van de ruim 80 
Landal parken. Middels een training worden de F&E managers van 
ieder park door TEQA begeleid om de i-Reserve omgeving van dat 
park in gebruik te nemen. Het reserveersysteem blijft in 
ontwikkeling zodat de parken steeds meer gaan profiteren van alle 
mogelijkheden die i-Reserve te bieden heeft. 

De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de strikte wet en 
regelgeving van de nieuwe AVG/GDPR. Privacy by Design, data 
portabiliteit en het recht om vergeten te worden zijn daar een 
belangrijk onderdeel in. 

 

 

 

Oktober 2017 

Toon van Doorn 

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

https://www.landal.nl/app 

 

Contact TEQA Webdiensten 

info@teqa.nl 
030-670 5472 

 

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 


