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• Inloggen 
• Inrichten - stappen 
• Werken met Reflex Booking  

• Reservering maken 
• Reservering bewerken 
• Reservering annuleren 
• Rapportages 
• Online boeken 

• Bijlage

Inhoud
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Inloggen  

Beheersmodule (3 URL’s welke u kunt gebruiken)  

https://reserveren.verhuuradministratie.nl 
http://reserveren.verhuuradministratie.nl 
http://verhuuradministratie.reflexholiday.nl 
 
Administrator login:   
Password:       
Eenmaal ingelogd, is het mogelijk uw wachtwoord te wijzigen  
(Ga naar: Instellingen > Gebruikers of naar Mijn gegevens) 
NB: voor iedere medewerker dient u een eigen gebruikers login aan te maken. 

Publieke module (verhuur module voor online boeken in NL): 

INLOGGEN

https://reserveren.verhuuradministratie.nl
http://reserveren.verhuuradministratie.nl
http://verhuuradministratie.reflexholiday.nl
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Links onder in het reserveringssysteem zijn 5 knoppen waarmee wordt genavigeerd: 

1. Geavanceerd 
2. Instellingen 
3. Objectbeheer 
4. Rapportages 
5. Agenda 

  
Je doorloopt deze stappen van beneden naar boven. Eerst bepaalt u de gewenste 
Configuratie in Reflex Booking. Dit gaat via Instellingen en Objectbeheer.  
 
Nadat u deze stappen hebt doorlopen kunt u de Agenda en de Rapportages 
gebruiken. 

Inrichten
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Instellingen
• Eenmaal ingelogd krijgt u het Dashboard te zien. 
• Links onderin bevindt zich het menu. 
• Om te starten kiest u hier de optie Instellingen.  

• Ga naar Relaties en vul uw basisgegevens in (1) 
• Creëer uw email-sjablonen en huurnota per taal (2) 
• Indien u gebruik wilt maken van Touroperators, 

bronvermelding of identiteitsbewijzen, graag hier aanmaken 
(3) 

• Maak een gebruikers aan en bepaal zijn rol / toegangsniveau 
(4) 
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Objectbeheer
(1) Maak uw Categoriesoort aan (bijvoorbeeld Verblijfstype) en uw 

Categorieën (bijvoorbeeld Vakantiehuis type A, Vakantiehuis type B) 
(2) Maak een Kenmerk groep aan – denk bijvoorbeeld aan Ligging.  

Daarna vult u de Kenmerken voor “Ligging’ – bijvoorbeeld “aan het meer” 
of “schaduwzijde” 

(3) Voer uw Verhuurperiodes in, bijvoorbeeld Week, Nacht, Weekend, etc. 
(4) Indien in uw verhuursituatie ook Toeslagen en Kortingen gelden, maak 

deze aan. (NB: Straks bij het aanmaken van accommodaties kunt u de 
Toeslagen en Kortingen aan de betreffende accommodaties koppelen) 

(5) Maak een of meerdere Objectgroepen aan. Een objectgroep is meestal een 
fysieke locatie of een vakantiepark/ camping. 

(6) Maak een of meerdere objecten/ accommodaties aan. Vul hierbij minimaal 
de tabbladen van Ligging en Omschrijving in.  
Vervolgens kunt u de gegevens van een accommodatie (tarieven, 
toeslagen, afbeeldingen etc.) kopiëren.  

(7) Maak tarieven aan voor een of meerdere accommodaties aan. Tarieven 
kunt u per accommodatie en per verhuurperiode aanmaken. Een tarief kan 
naar meerdere accommodaties van dezelfde categorie gekopieerd worden. 
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Tarieven
Tarieven toegelicht  
Tarieven kunt u per accommodatie en per verhuurperiode aanmaken.  
 
Tarieven worden aangemaakt via het Objectbeheer menu, Tarieven. 
Let op dat Tarieven van een verhuurperiode (bijvoorbeeld Week) aansluitend op elkaar zijn. 
 
De einddatum van het tarief is de vertrekdatum en een nieuw tarief moet dan ook weer beginnen op die 
datum (omdat de volgende periode weer begint op bijvoorbeeld vrijdag) 
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Tarieven
Tarieven kunt u controleren  op 2 manieren:  
 
Via de Agenda  
Stap 1:  selecteer de Verhuurperiode – Week/Weekend/Midweek, etc 
Stap 2:  klik op “Toon tarieven”  
Waar nog geen tarief is ingevuld, wordt een grijs blok weergegeven. Groene blokken zijn tarieven die ook 
beschikbaar zijn voor het Online Boeken, de blauwe blokken zijn tarieven die in de beheermodule 
zichtbaar zijn. 

Via het Object 
Bewerk een object  
(via het Objecten scherm of  
klik op de naam van een 
object in de Agenda) 

Ga naar de tabblad Tarieven. 
De tarieven horen op elkaar 
aan te sluiten (einddatum = 
begindatum nieuwe periode)



9

Gefeliciteerd, u bent voorlopig klaar met de basisconfiguratie van uw reserveringssysteem! 
Nu gaan we echt beginnen ☺  
 
Het gebruik van Reflex Booking 
In deze presentatie gaan we nu verder met het volgend onderdeel. Dat is werken met de applicatie.  
In de volgende pagina’s behandelen we de volgende zaken, het 
- Maken van reserveringen 
- Wijzigen van reserveringen 
- Annuleren van een reservering 
 
Ga naar menu optie Reserveringen en selecteer links boven in het scherm de optie “Planbord”. 

Reserveringen
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Reservering maken  
U kunt een reservering maken door het volgende te doen: 
1. Selecteer de juiste (begin) datum  
2. Selecteer de juiste boekingsperiode 
3. Vul eventuele zoekopties in  
4. Klik op “Zoeken” 
De accommodaties voor de gekozen periode worden weergegeven. 
a. Klik op een of meerdere agenda vakjes. Ieder blokje vertegenwoordig een boekingsperiode  
b. Klik op “Nieuwe reservering” 

Reservering maken (1)  
Via Planbord
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Vul de reserveringsgegevens in: 
1. Aankomst/vertrekdatums aanpassen – waar nodig 
2. Het reisgezelschap, opmerkingen, reserveringsoort of touroperator naam/ reserveringsnummer 
3. Selecteer de bijbehorende toeslagen 
4. Vul in de contact (klant) gegevens 
5. Sla de reservering op 
6. De gemaakte reservering staat direct in de agenda 

Reservering maken (1)  
Via Agenda

1.
2.

3.
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Reservering maken (2)  
Via Snelreserveren

Ga naar Reserveringen, Snel Reserveren. 



Stap 1 
1. Selecteer de verhuurperiode 
2. Selecteer de aankomstdatum  
3. Vul eventueel een locatie of categorie in 
De beschikbare accommodatie met deze criteria worden weergegeven. 
Stap 2 
a. Selecteer een accommodatie 
b. Klik op “Nieuwe reservering” 
Volg stappen en vul de details van de boeking in. Na opslaan kunt u een email bericht of huurnota 
versturen 

Reservering maken (2)  
Via Snelreserveren
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Dubbelklik op een bestaande reservering in de Planbord OF vul het reserveringsnummer in en klik op 
Zoeken.  
De reservering wordt geopend en kan nu bewerkt worden. 

Reserveringen kunnen ook gezocht worden via: Dashboard, Nieuwe reserveringen of Reservering 
zoeken 

Reservering wijzigen(1)  
Via Agenda



1) Klik op Bewerk om een reservering aan te passen qua huurbedrag, datum, reisgezelschap 
of status. 

2) Klantgegevens kunt u aanpassen onder Contactgegevens 
3) Toeslagen bewerken of verwijderen doen u via “Toeslagen” menu.  
4) Betalingen van ziet u terug onder het menu ‘Betalingen’. 

Tip: Een nieuwe betaling toevoegen kan ook via het Dashboard 
5) Het bekijken van de huurnota of annuleringsbevestiging doet u via de buttons in de 

bovenbalk. 
6) Via de knop “Email bevestiging” opent het emailsjabloon van de betreffende reservering. 

(per reserveerstatus en per taal kan een ander emailsjabloon gebruikt worden. 
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Reservering wijzigen (2)  
Via Agenda



Ga naar: Agenda > Dashboard 
Ga naar: Taken > Voeg een betaling toe 

Vul het reserveringsnummer in, en klik 
op Enter. De reserveringsgegevens 
worden opgehaald.  

In dit scherm is het mogelijk om een 
betaling toe te voegen op een 
reservering en tegelijkertijd de status 
aan te passen en het bijbehorende 
bericht te mailen. 
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Betaling toevoegen (1)  
Via Dashboard
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U wilt een bestaande reservering annuleren/verwijderen.  
 
Zoek de reservering op via de Planbord, het Dashboard of Reservering zoeken 
- reserveringsnummer  
- achternaam  
- postcode  
- datum  
 
Klik op “Reservering annuleren” 
Als uw annuleringsvoorwaarden correct zijn ingevuld dan wordt het Annuleringsbedrag berekend 
en om goedkeuring gevraagd. De getoonde bedragen kunt u  eventueel overschrijven. Sla de 
reservering op en deze verdwijnt uit uw agenda. 

Annuleren (1)   
Stap 3: Agenda
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Rapportages
De rapporten bestaan uit 
• Handige lijsten   (aankomst/ vertrek/ wissels) 
• Opsommingen   (toeslagen/ CRM/ openstaande posten) 
• Managementinformatie  (omzet/ bezetting/ BTW) 

Alle rapporten kunt u openen via PDF / Excel / Word of CSV 
 
Voorbeeld aankomstlijst 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Online boeken
De adres/URL voor uw applicatie is te vinden onder Instellingen/URLs 
 
Ga naar: Reserveringen menu > Instellingen/URLs> 2de tabblad = Internet URLs 
Pas de voorkeuren aan (indien nodig). De URL wordt daar volgens aangepast. Knip en plak deze 
URL in een webbrowser of klik op de pijltje -> op de website te openen. 

 
 

Kleuren en taal 
Selecteer de gewenste taal uit het lijst. De URL wordt vervolgens aangepast. Op tabblad 2 en 3 
kunt de kleuren aangepast worden. 
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Belangrijke begrippen  

Verhuurperiodes 
Periodes waarvoor reserveringen gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld een DAG, WEEK of 
WEEKEND.  

Categorieën 
Dit is een soort accommodatie (Denk aan een vakantiehuis, villa type A etc.)  

Kenmerken/Eigenschappen 
Zoek of filter opties waarmee accommodaties gezocht kunnen worden.  

Toeslagen 
Extra items die aan een reservering kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld een kinderbed of 
de toeristenbelasting. (kan verplicht of optioneel zijn) 
  
Kortingen 
Kortingspercentages of vaste bedragen die weggegeven kunnen worden bij de verhuur. 
Bijvoorbeeld 10% last-minute korting 

Publieke Agenda/Online module 
Dit is de Online Zoek&Boek pagina. Deze pagina kunt u aanpassen qua kleuren en integreren 
binnen uw eigen website.  
 
 
 

VERKLARENDE 
WOORDENLIJST
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VERKLARENDE 
WOORDENLIJST

Objectbeheer 
Objecten zijn uw reserveerbare accommodaties. Objecten worden hier aangemaakt en gegroepeerd. 
Per accommodatie bepaalt u welke Verhuurperiodes, Categorie, Eigenschappen, Toeslagen, Kortingen, 
Tarieven van toepassing zijn. 
 
Per accommodatie dienen een aantal zaken ingesteld worden, namelijk: 

- Algemene details (naam of nummer van de accommodatie) 
- Beschrijving – deze beschrijving wordt bij het online boeken weergegeven 
- Categorie – type accommodatie 
- Kenmerken –zoek filters 
- Tarieven – per boekingsperiode van de accommodatie 
- Afbeeldingen – deze foto’s verschijnen tijdens het online boeken 
- Toeslagen – bijvoorbeeld kinderbed, lakenpakket, reserveringskosten 
  
Rollen 
Een lijst van de beschikbare gebruikersrollen die het toegangsniveau van een gebruiker bepaalt. 

Gebruikers 
Onder het tabblad gebruikers kunnen nieuwe inlogcodes worden aangemaakt of bestaande gewijzigd.


