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Reserveerbevestiging is 
niet het einde 

i-Reserve gaat verder! 

 

De klant een optimale ervaring bezorgen. 
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Reserveerbevestiging 
is niet het einde 
i-Reserve gaat verder! 

 
Introductie 
Nadat uw klant tot een reservering is gekomen begint zijn beleving 
pas echt. Het moet niet stoppen bij “Bedankt voor uw reservering!” 

Wanneer de klant de website wegklikt geeft u hem eigenlijk te 
weinig informatie. Je moet dus zorgen dat de klant blijft en 
doorklikt naar een volgende pagina. 

Afhankelijk van de te reserveren producten begint de klantbeleving 
pas wanneer de boeking is gemaakt. Je kunt de klant doorverwijzen 
naar extra informatie van het bedrijf en/of het product dat ze 
hebben gereserveerd. 

Ook kun je de klant voorstellen om op social media te uiten wat ze 
hebben gereserveerd. Met een link naar je eigen social media kanaal 
(LinkedIn, Instagram of Facebook) lok je een actie uit van de klant 
zijn eigen netwerk te informeren dat ze bij uw bedrijf diensten 
afnemen. 

Wij gaan vergaderen in het prachtige…. (Zaal/vestiging) 
Met de familie gezellig een uur…. (Activiteit) 
Bedrijfsuitje geboekt bij…. (Evenementen bureau) 

  

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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In onze handleiding staat beschreven hoe, als beheerder, de reserveer 
bevestigings-pagina op te maken is met de verschillende 
mogelijkheden. 

Deze informatie is zeer verschillend per branche. Heeft u 
verschillende activiteiten, dan kunt u ze daarover informeren. 

Heeft u andere vestigingen, dan zal de klant voor een volgende 
reserveringen dat wellicht interessant vinden. 

Wilt u dat de klant vaker terugkomt, geef ze een kortingscode voor de 
volgende boeking. 
https://support.i-reserve.net/nl/gebruiker/modules/kadobon/ 

Zo zijn er vele manieren om de klant te betrekken bij uw firma en/of 
product nadat ze een boeking hebben gemaakt. 
 

 
Tip: Ook de bevestigings-mail kun je voorzien van marketinginformatie om 
de klant zijn beleving te optimaliseren. 

 

 

 

 

  

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 Greenparks 
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Hoe gaat u te werk. 

Bepaal wat u de klanten wil laten zien. 

Zet deze informatie in een content block in i-Reserve. 

https://support.i-reserve.net/nl/ontwikkelaar/klant-pagina/content-
paginas/kan-ik-code-toevoegen-aan-een-content-blok/ 

Dit content blok selecteert u vervolgens op de Checkout-slotpagina; 

https://support.i-reserve.net/nl/ontwikkelaar/klant-
pagina/checkout-paginas/checkout-slotpagina/ 

 

Expert tip: In dit content block kunt u tevens een conversie script van 
bijvoorbeeld google of facebook plaatsen om te meten of uw 
marketingcampagnes ook daadwerkelijk reserveringen (en dus omzet) 
genereren. 

 

 

  

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 
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Conclusie 
Zorg dat de klant zijn interesse/aanwezigheid niet stopt bij de reserveerbevestiging. Geef extra 
informatie en beloon de klant wanneer deze tot een reservering is gekomen. 

Geef de klant een ultieme beleving en waardeer hem voor het maken van de reservering. 

 

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

http://support.i-reserve.net/nl/algemene-informatie/case-studies/ 

 

Januari 2020 

Toon van Doorn 

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

 

Contact i-Reserve Webreservations 

info@i-reserve.nl 
030-237 3030 


