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Handleiding reserveringssysteem voor vrijwilligers 
 

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn maakt gebruik van een reserveringssysteem voor de duofietsen. Dit is een 
systeem genaamd “Booked Scheduler”; wij noemen dit “Booked”. 
 
U heeft Booked nodig om een fiets te reserveren en aan te geven met welke gast u rijdt. Ook kunt u informatie 
vinden over de locaties van de fietsen, de ophaalprocedures en openingstijden. 
 
Over Booked 
Booked is een generiek Amerikaans reservering/planningsysteem. Voor zover Booked dit toelaat, is het 
aangepast aan onze specifieke wensen. Als u wensen, ideeën of verbeteringen heeft voor Booked, schroom 
niet om dit aan ons te laten weten, dan nemen wij dat op in de wensenlijst.  
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1 Waar vind ik Booked 
U kunt Booked bereiken door op de website www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl in het hoofdmenu 
"FIETSEN" te klikken.  
 

 
 
Nu komt u op de FIETSEN pagina waar u onderin op de Planning knop kunt klikken. 
 

 
 
 
Nu verschijnt het inlogscherm van Booked  

http://www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/
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2 Inloggen in Booked 
U bent door ons ingevoerd in Booked en heeft daarover een E-mail ontvangen. In de E-mail staan de 
gegevens die nodig zijn om te kunnen inloggen op Booked. Dit zijn: 

• Een wachtwoord bestaande uit 12 willekeurige letters/cijfers. 

• Een Gebruikersnaam. Uw gebruikersnaam is de naam waarmee u bij ons bekend bent.  
 
Deze gegevens voert u in op het inlogscherm en klikt dan op Inloggen. U kunt deze gegevens niet aanpassen. 
 
Bovenin het inlogscherm kunnen mededelingen van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn staan betreffende 
stallingen of fietsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u voor de eerste keer inlogt, krijgt u een Engels welkomstscherm te zien (zie hieronder). U kunt gewoon 
verder gaan via de navigatiebalk aan de bovenkant van het scherm. Zie “Algemene opbouw van de schermen 
in Booked” op pagina 4. Als u later weer inlogt, dan wordt het Engelse scherm niet meer weergegeven. 
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3 Algemene opbouw van de schermen in Booked 
Alle schermen in Booked hebben een navigatiebalk aan de bovenkant van het scherm. Deze bestaat uit de 
volgende onderdelen 

1. Dashboard. Dit is een overzicht van alle afspraken 
2. Reserveringen. Hier zijn verschillende opties mogelijk om afspraken te maken 
3. Help. Als u hierop klikt krijgt u help informatie over Booked 
4. Uitloggen. Hiermee logt u uit het systeem 

 

 
 

 

4 Dashboard 
Er zijn twee onderdelen op het dashboard 

• Aankondigingen 
Hier kunnen aankondigingen staan. Dit kunnen algemene aankondigingen zijn of alleen aankondigingen 
voor vrijwilligers die de gasten niet zien op hun dashboard. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde fiets 
in onderhoud gaat op een bepaalde dag. Dit zijn andere aankondigingen dan bij het inlog scherm. 

• Aankomende reserveringen 
Hier staan uw toekomstige reserveringen op weergegeven. Als bij een reservering geen “Titel” is 
opgegeven staat links “(geen titel)”. U ziet hier de naam van de vrijwilliger, de start datum/tijd, de 
einddatum/tijd en welke fiets het betreft. 
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5 Reserveringen 
Als u op reserveringen in de navigatiebalk klikt krijgt u een aantal opties.  
 

 
 
Er zijn drie opties om een reservering te maken: 
1. Locatie 

Hier selecteert u een locatie met fietsen en de beschikbaarheid van de fietsen wordt weergegeven en u 
kunt een reservering maken 

2. Mijn kalender 
Hier ziet u al uw eigen reserveringen. Dit is bedoeld als een overzicht, maar ook hier kunt u een reservering 
maken. 

3. Fiets kalender 
Hier ziet u alle reserveringen van alle locaties 
 

De overige opties werken ook, maar deze zijn niet nodig en worden niet beschreven in deze handleiding. 
Wij verzoeken u deze overige opties niet te gebruiken. 
 
In principe is er eerst contact (telefonisch of per E-mail) tussen vrijwilliger en de gast, die aan de vrijwilliger 
gekoppeld is, omtrent de afspraak voor een ritje. De vrijwilliger maakt daarna de reservering voor die gast en 
de duofiets. 
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5.1 Reserveren via het “Locatie” scherm 
 
Kies “Locatie” voor een kalenderoverzicht en het maken van een reservering. 
 

 
 
 
Algemene opbouw van het “Locatie” scherm 

 
 
 
1. Aanpassing weergave 

U kunt de weergave van het “Locatie” scherm aanpassen. De keuzes spreken voor zich en u kan uw eigen 
voorkeur gebruiken 

2. Aanpassing datumbereik  
U kunt selecteren hoeveel dagen u wilt zien, welke periode etc. De keuzes spreken voor zich en u kan uw 
eigen voorkeur gebruiken 

3. Locatie-selectie 
De duofietsen zijn ondergebracht in verschillende locaties/stallingen die ieder eigen openingstijden hebben. 
U selecteert een locatie en dan worden de fietsen weergegeven die in die locatie staan. In bovenstaand 
voorbeeld is locatie Diamant geselecteerd. 

 
Door op het hartje onder de aanpassing weergave te drukken, kan u een voorkeur voor een bepaalde locatie 
vastleggen. Dan wordt deze bij inloggen geselecteerd. 
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Informatie over de fietsen 
Als u boven een fiets gaat staan met uw cursor verschijnt er informatie over de fietsen. Daar staan de 
toegangsgegevens, de locatie contactgegevens etc.  
 

 
 
Informatie over de reserveringen 
Bestaande reserveringen voor de fietsen op een locatie, zijn aangegeven op het scherm. Op het scherm staat 
de naam van de vrijwilliger.  
 
Het maken van een reservering via het “Locatie” scherm 
U klikt in het “Locatie” scherm op de dag/fiets waar u een reservering voor wilt maken. Dan verschijnt het 
“Nieuwe Reservering” scherm. Details zie: Het “Reservering” scherm op pagina 11 
 
Hieronder wordt een reservering gemaakt op Dinsdag 04/01/2022 met Fiets 1 om 9.00 uur. De rode pijl geeft 
aan waar op het scherm geklikt wordt. 
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5.2 Reserveren via het “Mijn kalender” scherm 
 
Kies “Mijn kalender” voor een kalenderoverzicht en het maken van een reservering. 
 

  
 
 
Algemene opbouw van het “Mijn kalender” scherm 

 
 
1. Aanpassing weergave 

U kunt de weergave van het “Mijn kalender” scherm aanpassen. De keuzes spreken voor zich en u kan uw 
eigen voorkeur gebruiken 

2. Huidige datum  
De huidige datum is licht geel gemarkeerd 

3. Hier kunt u een selectie maken van welke van uw reserveringen u wilt zien. Dit staat standaard op “alle 
reserveringen”, maar u kun ook een specifieke locatie (met meerdere fietsen) of een specifieke fiets 
selecteren, waarna de reserveringen voor die selectie worden weergegeven. 

 
4. Uw reserveringen worden weergegeven op de dag/datum onder vermelding van de fiets 
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Het maken van een reservering via het “Mijn Kalender” scherm 
Selecteer eerst een locatie/fiets (bovenin het scherm): 

 
 
Klik daarna op de dag waar u een reservering wilt maken. Dan verschijnt een popup. Klik nu op “Maak een 
reservering” 
 

 
 
Dan verschijnt het “Nieuwe Reservering” scherm. Details zie: Het “Reservering” scherm op pagina 11 

5.3 Reserveren via het “Fiets kalender” scherm 
Kies “Fiets kalender” voor een overzicht van alle reserveringen. 

 
 
Algemene opbouw van het “Fiets kalender” scherm 
Dit is vergelijkbaar met het “Mijn Kalender” scherm. U ziet hier alle reserveringen. 
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Als u de reserveringen van een bepaalde locatie wilt zien dan klikt u in het “Wijzig kalender” veld (nummer 1 in 
het vorige plaatje) en selecteert u “Alle reserveringen” van een bepaalde locatie. 
 

 
 
In bovenstaand voorbeeld selecteert u “Alle reserveringen” van de locatie AquaRijn. Het scherm zal nu alleen 
de reserveringen voor de fietsen die op die locatie staan weergeven. 
 
Klik daarna op de dag waar u een reservering wilt maken. Dan verschijnt een popup. Klik nu op “Maak een 
reservering” 
 

 
 
Dan verschijnt het “Nieuwe Reservering” scherm. Details zie: Het “Reservering” scherm op pagina 11 
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5.4 Het “Reservering” scherm 

 
 
1. De Titel van de reservering. Dit is een optioneel veld dat u niet hoeft in te vullen. Doet u dit wel dan komt 

de titel in het overzicht van het Dashboard te staan. Vult u geen titel in, dan komt er op het Dashboard 
“(geen titel)” te staan bij de reservering 

2. De naam van de vrijwilliger die de afspraak maakt (uw naam staat ingevuld).  
3. Hier past u de eindtijd aan. De begintijd is het vakje waar u in het “Locatie” of “Mijn Kalender” scherm op 

heeft geklikt 
4. De beschikbaarheid van de fiets kan worden weergegeven 
5. Hier kan u herhalingen aangeven van de afspraak. 

Afspraken kunnen niet verder dan 60 dagen vooruit worden gemaakt. 
6. U kan de duofiets aanpassen, als er meer dan 1 fiets op de locatie staat.  
7. Hier wordt de gast geselecteerd. Klik op het veld en er wordt een lijst van gasten weergegeven. U kan 

een  gedeelte van de naam intoetsen en dan worden de gasten weergegeven die overeenkomst hebben 
met wat u heeft ingetoetst. U klikt dan op de naam van de gast en deze wordt in het veld 7 weergegeven. 
Tevens wordt de naam onder het veld weergegeven met een “x” erachter. Als u een verkeerde gast heeft 
geselecteerd, kan u op het kruisje drukken en de gast wordt weggehaald onder veld 7 (maar de naam 
blijft nog wel in veld 7 staan). U kan nu een nieuwe gast selecteren 

8. Klik nu op: “Maak aan” en de reservering is gemaakt. 
 
Opmerkingen: 

• Bij het selecteren van een Gast in 7, krijgt u een lijst met alle gasten. De eerste naam op de lijst is de 
naam van de groep waartoe alle gasten behoren: “NIET_KIEZEN-GASTEN-GROEP”. Deze dient u niet 
te selecteren. 
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5.5 Verwijderen of aanpassen van een reservering 
U klikt in het “Locatie” scherm of het “Mijn kalender” scherm op een van uw reserveringen. Dan komt een 
vergelijkbaar scherm als bij het maken van een reservering. U kunt de gegevens aanpassen en dan op de 
knop “Pas Aan” klikken 
 
Om een reservering te verwijderen kunt u op de knop “Verwijder” klikken. De knoppen staan rechtsboven in 
het scherm. Er wordt gevraagd naar een oorzaak van de verwijdering, maar dat hoeft u niet in te vullen. 
 
Als de reservering een herhalende reservering is, krijgt u onderstaand scherm. Er wordt gevraagd welke 
reservering u wilt verwijderen. Er zijn de volgende mogelijkheden: 

• Enkel deze instantie. Kies deze optie als u alleen deze reservering wilt verwijderen 

• Alle instanties. Kies deze svp niet. 

• Toekomstige instanties. Kies deze als u alle reserveringen in de toekomst wilt verwijderen. 
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6 Technische problemen met de fiets 
Als u na afloop van een rit een technisch probleem wilt melden, stuurt u een E-mail naar 
fiets@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl  
 
Geef altijd aan welke fiets het betreft en op welke datum/tijd u gereden heeft. 
 
Ook als er kleine problemen zijn met de fiets is het zeer belangrijk dat u deze actie neemt 
 
 

7 Vragen en wat te doen als u uw inlog gegevens niet meer weet 
Als u vragen heeft of uw inlog gegevens niet meer weet neem dan contact op met uw coördinator of mail naar: 
coordinator@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl   
 
Voor gasten en vrijwilligers uit Boskoop mail naar: 
boskoop@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl  

 

8 Communicatie met uw gast 
Communiceert u bij voorkeur via de telefoon. U kunt niet via Booked met uw gast communiceren. 
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