
                                                                         

  
  

Sint Catharinadal 
Vergaderen, rondleiding, logeren en opendagen 

 

TEQA Webdiensten en Stichting Catharinadomein zijn toekomst gericht. 
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Sint Catharinadal 
Vergaderen, rondleiding, logeren en opendagen 

 
Introductie 
Met open armen ontvangen! Een bijzondere plek waar bezinning en 
ontspanning samenkomen. Wees welkom in ons klooster met zijn 
slotje, het wijnhuis, de kloosterwinkel of blijf logeren in het 
gastenhuis. Het Leer- en Inspiratiehuis biedt programma’s aan voor 
persoonlijke ontwikkeling. Voor het bedrijfsleven is het een 
authentieke, stijlvolle omgeving. 

Sinds 1647 wonen onafgebroken de zusters Norbertinessen van 
priorij Sint-Catharinadal in het Slotje De Blauwe Camer. Onze 
geschiedenis kent veel verhalen en ons toekomstproject heeft 
nieuwe wegen gebaand. We hopen dat we in trouw en toewijding 
aan de Levende Heer en aan medemensen, ons ideaal kunnen 
voorzetten. 

 

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 
Meerder producten (Zaal, kamers, restaurant, rondleiding en 
opendagen) 
Inzicht in beschikbaarheid 
Persoonlijk contact 
Export naar boekhouding 
Koppeling met Kassa 

Doel 
Naast de overnachting bij de zuster van het Catharinadal kan men 
tegenwoordig ook in het Wijnhuis, Restaurant of 1 van de 
vergaderzalen bijeenkomsten houden. Met i-Reserve zorgen we 
ervoor dat alle betrokken partijen inzicht heeft. Aanvragen komen 
binnen en worden persoonlijk behandelt. 
 

 

 

 

  

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 
De Wijngaard en Het Wijnhuis zijn recente uitbreidingen op de 
activiteiten rondom het klooster. Samen met een enthousiast team 
dat zorg draagt voor de toekomst van het klooster hebben we de 
verschillende reserveerstromen in kaart gebracht. 

De verschillende werkgroepen (activiteiten, horeca, opendagen, 
zaalverhuur en overnachtingen) hebben hun wensen en eisen in  
i-Reserve verwerkt. 

De werkgroep rondleidingen kan bijvoorbeeld zelf het aanbod 
publiceren, inzien hoeveel aanvragen er zijn en tijdig opschakelen. 

De gastheer/vrouw van het restaurant weet tijdig wat de 
vergadering boven voor catering besteld heeft. 

De overnachtingen zijn inzichtelijk voor alle beheerders binnen  
i-Reserve. 

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

Juni 2018 
Toon van Doorn 

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

http://sintcatharinadal.nl/ 
https://www.ad.nl/oosterhout/oosterhoutse-zusterwijn-kan-
eindelijk-gedronken-worden-en-priorin-ontvangt-
commissarispenning~a8db3a75/ 

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 


