
Stappenplan i-Rent 
Het Buurthuis, Rockhok, Jeugdcentrum en de sportaccommodatie van Sportcentrum De Dreef 

kan je reserveren via het online platform i-Rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe 

je kan inloggen, een reservatie aanmaken, een reservatie wijzigen of annuleren en een 

overzicht van je reservaties opvragen.  

 

Inloggen 
 

Ga naar www.i-school.be/login  

Of klik op de link op de www.vorselaar.be op de pagina verenigingen - reserveren. 

Geef je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in dat je ontving via e-mail. 

 

http://www.i-school.be/login
http://www.vorselaar.be/


Een reservatie aanmaken 
Er zijn verschillende manieren om een locatie te reserveren. Afhankelijk van wat je precies wil doen is 

de ene manier efficiënter dan de andere. In het menu links klik je op Kalender. Je kan ook gebruik 

maken van de vierkante knoppen op het scherm.  

 

Je komt op het tabblad “Kalender” terecht dat eruit ziet als volgt: 

 Indien je contactpersoon bent voor meerdere verenigingen of ouder bent van, kan je hier de 

keuze maken in welke naam je een reservatie wil aanmaken.  

 Kies de periode waarin je een reservatie wil maken.  

 Toon Reservatie-opties kan je aanvinken als je wil weten of bijvoorbeeld ook de keuken 

gereserveerd is. Hou er dan wel rekening mee dat de kalender veel groter zal zijn dan zonder de 

reservatie-opties.  

 Kies de locatie waar je een reservatie wil aanmaken bv. Buurthuis  

Als je een locatie aanduidt, waar u geen toegang tot heeft, blijft de kalender leeg en kan u geen 

reservatie aanmaken.  



 Selecteer daarna welk deel je wil reservatie bv. De binnenzaal in het Buurthuis. (vinkje laten 

staan) 

Reservaties voor de sporthal, sportcentrum of materialen zijn voorlopig nog niet mogelijk. 

 

Je krijgt het volgende scherm: 

 

 
 

De grijze velden zijn reeds gereserveerde tijdstippen en zijn dus niet meer beschikbaar omdat ze 

gereserveerd door een andere vereniging. 

De blauwe velden zijn nog beschikbaar voor reservatie.  

Alle andere kleuren, geven je eigen reservaties weer. De kleuren zijn afhankelijk van de activiteit 

die je gepland hebt. 

 

Om een bepaalde reservatie te starten klik je op het gewenste start uur. 

Je krijgt dan volgend scherm: 



 
 

Je kan dan het gewenste einduur selecteren. 

Je ziet bij kosten onmiddellijk verschijnen, hoeveel de reservatie je zal kosten.  

▪ Je kan daarna kiezen welke activiteit je op de locatie wil organiseren 

▪ Controleer of je de juiste subgroep geselecteerd hebt. Bv. Jeugd, senioren, kansarmen, … 

▪ Je kan indien dit nog niet aangevuld is je telefoonnummer of emailadres invullen, zo 

kunnen we je contacteren in geval van wijzigingen. 

 

Na het controleren van het tijdstip, dien je op de knop registreer reservatie te klikken. 

 

Wil je de keuken van het Buurthuis ook reserveren? Druk dan op “klik hier voor opties bij deze 

reservatie”. 

 
Je krijgt nu de optie om de keuken te reserveren. 

Als je op de groene plus klikt, reserveer je de keuken voor de gehuurde periode. 

 

Dit dien je nog op te slaan door op de groene OK knop te klikken.  

 



Uw reservaties bekijken 
Wanneer je een overzicht wil van de reeds gemaakte reservaties, kan je dit opvragen bij uw 

reservaties. 

 

 Kies de periode waarin je uw reservaties wil bekijken. 

 Je kan kiezen of je de reservaties wil opvragen van enkel de accommodatie (Het Buurthuis, 

Jeugdcentrum, Sportcentrum of Rockhok) of enkel de materialen. Het onderdeel materialen zal 

later dit jaar opstarten 

 Bij reservatie-status kan je bepalen of je enkel de geregistreerde reservaties wil opvragen of 

enkel de geannuleerde.  

 

Je krijgt daarna volgend overzicht: 

 



De zwarte reservaties zijn geregistreerd en dus bevestigd. Indien er een rode reservatie verschijnt, 

dan heb je die reservatie geannuleerd.  

Als je het overzicht bijvoorbeeld wilt afprinten om mee te nemen naar je bestuursvergadering, kan je 

dat doen door onderaan op ‘lijst downloaden’ te klikken. De lijst wordt dan geopend in een Excel-

document.  

Een reservatie annuleren of wijzigen 

Heb je een reservatie gemaakt die toch niet zal doorgaan, dan vragen we je om je reservatie te 

annuleren. Op die manier vermijd je onnodige kosten voor je vereniging en geef je andere 

verenigingen de kans om op dat moment iets te organiseren. 

Indien je meer dan 14 dagen voor de activiteit annuleert, zijn er geen kosten verbonden aan de 

annulatie. Indien je tussen 7 en 13 dagen voor de activiteit annuleert, bedraagt de annulatiekost 50% 

van het gebruikstarief. Als je minder dan 7 dagen voor de activiteit annuleer, betaal je het volledige 

gebruikstarief. 

Heb je een reservatie gemaakt die te lang of te kort is gereserveerd, dan kan je dit ook wijzigen op 

dezelfde manier.  Dit kan je doen op volgende manier: Je gaat naar het overzicht van je reservaties 

(zie de stap hierboven).  Je komt dan op onderstaand scherm.  

 

 

Je klikt dan op het detail van je reservatie. Dit doe je door op het groene potloodje te klikken 

voor de reservatie die je wenst te annuleren of wijzigen. Je krijgt dan volgend scherm te zien. 

 



 

 
Je kan nu het einduur wijzigen, de soort activiteit wijzigen of de keuken alsnog reserveren of 

annuleren.  Wil je de keuken alsnog reserveren dan doe je dit door op ‘Klik hier voor opties bij 

deze reservatie’ te klikken. Vervolgens kan je dan de groene plus voor keuken aanduiden.  

Wil je de keuken annuleren dan kan je dat doen door op de rode vuilbak voor keuken te klikken.  

Wil je de volledige reservatie verwijderen? Dan doe je dat door op de rode knop ‘verwijderen’ 

onderaan je pagina te klikken.  Bij het verwijderen van zowel de keuken als de volledige 

reservatie moet je dit 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.  

 

Afrekeningen 

 
In de toekomst zal je een overzicht van de afrekeningen kunnen raadplegen onder de knop 

‘afrekeningen’. Zodra dit beschikbaar is, passen we dit aan in de handleiding.   



 

Mijn gegevens bewerken 

 

 

Je bent reeds geregistreerd in het systeem omdat je verantwoordelijk bent voor één of meerdere 

verenigingen. Wij hebben voor jullie alvast de reeds gekende gegevens ingevoerd. Deze kan je 

bekijken via de knop mijn gegevens. Je komt dan terecht op volgend scherm. 

 

 

We willen jullie vragen om de gegevens die in het vak personalia staan vermeld na te kijken. Zijn de 

gegevens niet correct dan mag je dat steeds via mail doorgeven aan evenementen@vorselaar.be.  

Daarnaast vragen we je ook je adres na te kijken, dit kan je via de knop adressen. Je e-mailadres of 

telefoonnummer kan je vinden onder de knop contact.  

mailto:evenementen@vorselaar.be


Bij de knop andere personen kan je kijken wie de andere personen van je vereniging zijn die 

mogelijkheid hebben om een reservaties aan te maken. We vragen je omwille van de jaarlijkse 

wijzigingen binnen een bestuur ook om deze gegevens na te kijken.  

 

 

 

 


