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Handleiding reserveringssysteem voor gasten 
 

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 als gast Booked niet echt nodig, aangezien de vrijwilliger de reserveringen maakt, na met u contact te 
hebben gehad. U kunt met Booked een overzicht van uw reserveringen bekijken, maar u kunt reserveringen 
niet wijzigen of afzeggen. Dat gaat via de vrijwilliger. 
 
Rittenkaarten 
Met het vorige reserveringssysteem “SamenFietsen” moest u rittenkaarten aanschaffen. Dat is met Booked 
niet meer nodig. De ritten worden achteraf per kwartaal in rekening gebracht. 
 
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 en geactiveerd 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 al uw afspraken. Wij raden u aan om deze optie te gebruiken om 
uw afspraken te bekijken. 

2. Reserveringen. Hier zijn verschillende opties mogelijk om reserveringen te bekijken. Wij raden u af om 
deze optie te gebruiken 

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 gasten. Dit zijn andere aankondigingen dan bij het inlog scherm. 

• Aankomende reserveringen 
Hier staan uw toekomstige reserveringen op weergegeven. Als bij een reservering door de vrijwilliger 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 
Hoewel hier diverse opties zijn om de afspraken te bekijken, raden wij gasten af aan om deze opties te 
gebruiken. Deze opties werken, maar worden niet beschreven in deze handleiding. 
 

De Dashboard optie is het handigst om een overzicht te krijgen van uw afspraken. 
 
 

6 Vragen en wat te doen als u uw inlog gegevens niet meer weet 
Als vragen heeft of u 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  

 
 

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

mailto:coordinator@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl
mailto:boskoop@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl

