Ga naar webkassa
Stap 1
Kies het product wat je wilt bestellen. Los bad is voor eenmalig bezoek en reserveren
met badenkaart is al je al een badenkaart hebt. Druk op Bestel nu

Stap 2
Om een ticket of badenkaart te kunnen kopen, dien je ingelogd te zijn. Heb je al eerder een
abonnement of badenkaart bij ons aangeschaft. Dan heb je al een account. Dan klik je op
wachtwoord vergeten, om een wachtwoord aan te maken. Heb je nog geen account? Druk
dan op geen account? Meld u aan!

Stap 3
Vul je gegevens in om in te loggen. Dit email adres moet bekend zijn bij ons in het
systeem.
Voor een badenkaart: Als je bent ingelogd kies je bij de webkassa voor reserveren
badenkaart/abonnement. In het vakje kies abonnement kunt u aangeven van welke
kaart een tegoed mag worden afgeschreven, klik op toevoegen .

Stap 4
Je kunt maximaal voor 1 persoon tegelijk reserveren. Bij reserveren klik je op ja om
meteen een plekje te reserveren. Let op: eenmaal gekochte kaarten kunnen niet
omgeruild worden voor een andere dag/tijdstip. Restitutie is niet mogelijk

Stap 5
Waar wil je zwemmen? Het is mogelijk om in beide locaties te zwemmen. AquaRijn is
de oranje. Groen is De Hoorn. Binnen De Hoorn kun je nog kiezen tussen Buitenbad
of Wedstrijdbad. Dit kun je zien als je de muis op het tijdstip houdt of als je je mobiel
kantelt.
Als je een tijd hebt gekozen. Klik je op toevoegen. Deze komt dan in je
winkelmandje.

Stap 6
Je ziet het product staan in je winkelmandje rechts boven. Klik hierop

Stap 7
Als je reservering klopt, klik je op naar betalen

Stap 8
Vul je gegevens in, kies je bank en druk op betaling starten. Na betaling ontvang je
van ons een bevestiging via de mail

Voor badenkaart is dit niet nodig. Er gaat 1x toegang van je kaart af. Als je langs de
tourniqet komt, zal er niet nog 1 toegang vanaf gaan

Mocht het niet gelukt zijn. Neem dan contact met ons op via de mail
(info@dethermen2.nl) of telefoon (0172-418700)

