Stappenplan huren van een zaal
Vanaf januari 2018 kan je een gemeentelijke zaal enkel huren via het online platform I-rent.
In dit stappenplan staat hoe je inlogt, een reservatie aanmaakt – wijzigt – annuleert en een overzicht
van je reservaties opvraagt.
Inloggen
Ga naar www.i-school.be/login of
klik op onderstaande banner die op de startpagina van www.schelle.be staat.

Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in dat je ontving via mail.
Nog geen gebruikersnaam en paswoord?
Stuur dan een mail naar td@schelle.be om een nieuwe account aan te maken.
OPGELET
Soms moet je op je scherm wat naar beneden gaan om andere informatie te zien.
Met de schuifbalk aan de rechterzijde van het scherm kan je omhoog en omlaag op de pagina.
Een reservatie aanmaken
Je komt terecht op een overzichtsscherm met aan de linkerkant in de blauwe balk toegang naar
kalender accommodatie of materiaal.
Je kan ook gebruik maken van de snelle links in de cirkels bv via kalender.

Via de knop kalender of kalender accommodatie kom je op de volgende pagina terecht.

1

-

Als je contactpersoon bent voor meerdere verenigingen kan je bij het vak ‘reservatie voor’ de
keuze maken in welke naam je een reservatie wil aanmaken.

-

Kies de periode waarin je een reservatie wil maken.
Vul een begin- en einddatum in en het gewenste begin- en einduur.

-

Kies het soort activiteit in het uitklapmenu bv feest, vergadering, bal, …
De tarieven kan je raadplegen in het reglement op de website en verschijnen bij je boeking.
Opgelet: de tijd die je eventueel nodig hebt voor de opkuis van de refter en turnzaal vraag je
in een nieuwe boeking. Je kiest dan als activiteit ‘opkuis’. Deze tijd wordt niet gefactureerd.

Keuze vereniging, datum en
beginuur

Keuze soort activiteit

-

Kies de locatie waar je een reservatie wil maken.
Bij het aanvinken van gemeentehuis, basisschool, Kattenberg of openbare plaatsen
verschijnen er bij accommodatie de mogelijke opties van je gekozen locatie.
In het voorbeeld op de volgende pagina zie je welke lokalen je in het gemeentehuis kan
reserveren.
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Gewenste zaal in
gemeentehuis aanduiden

Onderstaande afbeelding toont het scherm dat je krijgt na je keuze van datum, uur en gewenste
locatie. De grijze velden zijn reeds gereserveerde tijdstippen en dus niet meer beschikbaar. De
blauwe velden zijn nog beschikbaar voor reservatie.




grijs - niet beschikbaar
blauw - beschikbaar

N
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Om een reservatie te starten klik je onderaan het scherm in de kalender op het blauwe vak van het
gewenste startuur (zie rode pijl).



Als je een reservatie maakt voor de turnzaal of refter van de Gemeenteschool De Klim en je hebt
geen vaste waarborg staan bij de gemeente, dan verschijnt onderstaande melding.

Bij reservatie van turnzaal of refter kan je na de bevestiging van ontvangst van je waarborg ook via de
volgende stappen verdergaan.
Voor de opkuis van de turnzaal of refter maak je een aparte reservatie met als activiteit ‘opkuis’.
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Als je een locatie buiten De Klim reserveert dan verschijnt het volgende scherm waar je vervolgens
het gewenste einduur kan selecteren.
Je ziet bij kosten verschijnen hoeveel je reservatie zal kosten.
-

Kijk na of het soort activiteit is ingevuld.
Indien er geen telefoon en mailadres is ingevuld kan je dit hier doorgeven. Zo kunnen we je
contacteren ingeval van wijzigingen.
In het vak ‘opmerkingen’ kan je bij reservatie van een zaal in het gemeentehuis aangeven of
je koffie/thee/water wenst en voor hoeveel personen.

einduur

Na controle van alle gegevens, druk je onderaan op de groene knop ‘registreer reservatie’.
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Je moet nu je reservatie nog opslaan door op de groene knop ‘OK’ te drukken.

Je gewenste locatie is nu geregistreerd in het systeem.

Je reservaties bekijken
Je reservaties bekijk je via het startscherm (via knop home – linkerkant).
In de linkse blauwe balk krijg je een overzicht van al je reservatie via de knop ‘overzicht van uw
reservaties’.
1) Je kiest dan om enkel reservaties van accommodatie, enkel reservaties van materiaal of het
totaaloverzicht te zien (klik het gewenste bolletje aan).
2) Je duidt de gewenste periode aan (van – tot).
3) Bij registratiestatus kies je of je de geregistreerde of geannuleerde reservaties wil zien.
4) Je drukt op zoeken en krijgt het gewenste overzicht.
5) Je krijgt het overzicht in een Excel-document door onderaan op ‘lijst downloaden’ te klikken.
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Een reservatie annuleren of wijzigen
Maakte je een reservatie die toch niet doorgaat, dan vragen we om je reservatie te annuleren.
Maakte je een reservatie die te lang of te kort is gereserveerd, dan kan je dit aanpassen.
Een annulatie of wijziging geef je door via het startscherm (via knop home – linkerkant). Daar klik je
op ‘mijn reservaties’ of ‘overzicht van uw reservaties’.

In het volgende scherm klik je op het groene potloodje bij de reservatie die je wil annuleren of
wijzigen.
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Op het volgende scherm kan je voor je reservatie het einduur of het soort activiteit wijzigen.
Wil je de volledige reservatie verwijderen dan druk je op de rode knop ‘verwijderen’ onderaan de
pagina.

Bij het verwijderen van de volledige reservatie moet je nog even bevestigen in het kader dat op je
scherm verschijnt.
In het geval van een wijziging, moet je die bevestigen door op de groene ‘OK’ knop te klikken.
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