
Aanmelding uitleg 

Onderstaand de eerste pagina. U hoeft hier niets in te vullen, en kunt meteen op de knop ‘GA VERDER’ 

drukken 

 

Onder de samenvatting, rechts,  vindt u de vaste kosten.  

Naast het cijfer 0 vindt een pijltje naar beneden. Drukt men erop, dan klapt het menu uit en kunt u het 

aantal veranderen naar 1 of 2. Na het veranderen, moet u een paar seconden wachten en gaat het 

scherm vanzelf verder. 

 

 

Vervolgens bevestigt u het aantal boekingen; 1 bij elk van ons. Klik vervolgens op ‘Volgende’ 



 

Vervolgens kunt uw persoonsgegevens invullen. Houd rekening met het feit dat als u een vakje met 

‘selecteer’ of ‘selecteren’ ziet, dat u erop kunt klikken, en er een menu uitklapt waar u een keuze kunt 

maken. Ga met de muis over het uitgeklapte menu en zodra uw keuze een blauwe balk krijgt, klikt u erop 

en wordt uw keuze opgeslagen. Als alles is ingevuld, klik op ‘volgende’ 

 

Op de volgende pagina wordt u op annulerings- en reisverzekeringen gewezen. U kunt dit hele stuk 

overslaan, de uitleg lezen die rechts bovenaan in blauwe tekst staat of (deels) invullen. Gaat u met uw 

muis over een van de balkjes, wordt deze eerst roze nr. 1) en klikt u erop, dan wordt hij oranje (nr 2) met 

een vinkje ervoor.  

 



Voorkeuren 

Klikt u op het grijze balkje dat van belang is om het menu uit te klappen. Door op de tekst te klikken, 

verandert de kleur van wit naar oranje met een vinkje. Het kopje algemeen kunt u overslaan en alle 

keuzes die niet van toepassing zijn, ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als laatste komt u op de samenvatting van uw reis. Vergeet niet om akkoord te gaan met de algemene 

voorwaarden, (hokje onderin aanvinken door er op te klikken). In het opmerkingenveld kunt u tevens een 

voorkeur voor bijvoorbeeld het soort bed aangeven. Er kan niet gegarandeerd worden dat uw verzoek 

ook wordt ingewilligd. Als u de blauwe tekst ‘hier kunt lezen’ aanklikt, kunt de voorwaarden lezen; ze 

staan ook op onze website. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt al mij altijd bellen. Ik ben echter geregeld van mijn telefoon weg dus 

laat alsjeblieft een bericht achter zodat ik terug kan bellen: 06-182 66 131. 

 


