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Mocht je de reserveringen van één zaal willen zien, selecteer dan de betreffende ruimte.

Klik in de agenda op
de dag en het �jds�p
waarop je de reservering
wilt maken.

Kies het waarvoor je een zaal wilt reserveren.
Je maakt een reservering voor minimaal twee uur en maximaal voor een dag. Als je langer wilt

reserveren (bijv. een paar dagen achter elkaar), of meerdere ruimtes tegelijk, kun je kiezen hoe je
dat doet. Je kunt dat zelf doen in deze agenda, of contact opnemenmet de beheerder.

Ga in een internetbrowser naar de webpagina agenda.openhofassen.nl
Om een reservering te maken, hoef je geen account te maken of in te loggen.

Navigeer naar de week (of dag) waarop je een reservering wilt maken.

http://agenda.openhofassen.nl/
https://agenda.openhofassen.nl
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Typ bij de een zinvolle, herkenbare naam bij de reservering.

Typ bij de de gegevens waarmee we contact met u kunnen
leggen voor deze reservering. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen, de beheerder kan

contact opnemen voor verduidelijking en beves�ging van de reservering.

Kies de die gereserveerd moet worden.
Kijk op h�p://www.openhofassen.nl voor een beschrijving van demogelijkheden van iedere zaal.

Klik na het invullen van alle gegevens op “ ”

Geef aan of/hoe je als huurder verbonden bent met één van de partners van AssenBloeit.
Daarnaast geef je aan of je de reservering maakt namens deze partner, of voor

privéaangelegenheid.

Onder “Organisa�e” vul je de gegevens in die nodig zijn om de factuur te kunnen versturen.
Als je bij punt 7 hebt aangegeven namens één van de partners te reserveren, zijn deze

factuurgegevens niet nodig.

In het formulier dat nu getoond wordt, kun je de gegevens invullen die verder nodig zijn voor
de reservering. Houd er rekening mee dat de beheerder op basis van deze informa�e de

reservering moet beoordelen. Hieronder vind je een toelich�ng per onderdeel.



-- 3 van 3 --

Na het invullen van alle gegevens, laat je weten dat je akkoord gaat met de privacy
voorwaarden. Dit betekend dat de gegevens enkel gebruikt worden voor het goed faciliteren van

deze reservering en eventueel het factureren.

Vervolgens klik je op ‘opslaan’.

Bij “Faciliteiten” vul je zaken in die je verder nog nodig hebt bij je zaal, zoals het aantal
personen en de opstelling van tafels en stoelen.

M.b.t. de catering kun je aangeven wat je nodig hebt. Als je meer nodig hebt dan je hier
kunt invullen, neem dan vooral contact op met de beheerder

Als huurder krijg je nu een mailtje, waarin de gegevens van de reservering getoond worden.

Nu is het aan de beheerder om te bekijken in hoeverre deze reservering defini�ef gemaakt kan
worden. Mocht het nodig zijn, dan neemt hij contact op voor verheldering of aanvulling.

Ook neemt hij contact op als je dat bij de vraag over catering hebt aangegeven.

Je ontvangt een mailtje als de reservering definitief is gemaakt (of niet toegekend kan worden).

Deze instructies zijn bijgewerkt op 15-02-2022


