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Stappenplan i-Active reserveren accommodatie 
 

Het Buurthuis, Rockhok en de sportaccommodatie van Sportcentrum De Dreef reserveer je 

via het online platform i-Active. 

In deze handleiding vind je terug hoe je kan aanmelden, een reservatie maken, een 

reservatie beheren (wijzigen of annuleren) en een overzicht van je reservaties opmaken. 

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/
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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: 
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Hier kies je ‘Accommodatie’ en kom je in de kalender voor de verschillende 

accommodatiemogelijkheden terecht: 

 

Het is niet mogelijk om in persoonlijke naam een reservering te maken. 

Links bovenaan in de keuzelijst selecteer je de vereniging of organisatie waarvoor je een 

reservering wil maken. 

De periode waarvoor je een reservatie wil maken, selecteer je door de begindatum en 

einddatum in te vullen. 

Bij ‘Locaties’ duid je aan welke accommodatie je wil gebruiken (bv. Buurthuis). 

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

geen reservatie aanmaken.  

Bij ‘Accommodatie’ specifieer je verder door bv. de binnenzaal van het Buurthuis of de 

petanquebanen aan te vinken. 

Je krijgt het volgende scherm: 
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De lichtblauwe velden zijn de periodes die nog beschikbaar zijn voor reservatie. 

De grijze velden zijn al gereserveerd door andere verenigingen en dus niet meer vrij. 

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 in één van de lichtblauwe velden op het 

gewenste aanvangsuur. 

Je krijgt dan volgend scherm: 

 

Je kan hier het gewenste einduur aanpassen. 

Daarna klik je op ‘Maak reservatie’ en krijg je dit scherm: 

 

Bij ‘Reservatie-detail’ kan je onder meer de soort activiteit kiezen. 

Je bevestigt de reservatie door op de groene knop ‘Registreer Reservatie’ te klikken. 

 

 



 5 

Je krijgt dan het volgende scherm: 

 

Je kan hier ook nog jouw telefoonnummer of mailadres invullen. 

Bij het luik ‘Kosten’ kan je onmiddellijk zien, hoeveel de reservatie je zal kosten. 

Wil je de keuken van het Buurthuis ook reserveren? Druk dan op ‘Opties’ en Opties 

Toevoegen’. 

 

In het volgende scherm verschijnt rechts de optie om de keuken te reserveren. Klik op      om 

de keuken toe te voegen aan jouw reservatie.  

Nadien bevestig je nog met de groene knop            . 
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Reservaties bekijken 
Wanneer je een overzicht wil van alle gemaakte reservaties, kan je dit opvragen bij 

‘Reservaties’. 

 

In het volgende scherm klik je op ‘Accommodatie’. 
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Opgelet: Je kan enkel reservaties bekijken voor jouw vereniging. Bij ‘Reservatie voor’ kan je 

dit wijzigen.  

Vul de periode in waarvoor je de reservaties wil bekijken. 

In de keuzelijst ‘Locatie’ klik je op de gewenste accommodatie (bv. Buurthuis). 

Bij ‘Reservatie-status’ kan je bepalen of je enkel de geregistreerde reservaties wil opvragen 

of enkel de geannuleerde.  

Als je op de groene knop ‘Zoeken’ klikt, krijg je het volgende overzicht: 

 

De zwarte reservaties zijn geregistreerd en dus bevestigd. Als er een rode reservatie 

verschijnt, betekent dit dat deze werd geannuleerd. 

Als je het overzicht wil afdrukken of bewaren, kan je dat doen door onderaan op ‘Lijst 

downloaden’ te klikken. De lijst wordt dan geopend in een Excel-document.  
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Een reservatie annuleren of wijzigen 
Wanneer een reservatie toch niet kan doorgaan, vragen we om deze te annuleren. Op die 

manier vermijd je onnodige kosten voor jouw vereniging en geef je andere verenigingen de 

kans om op dat moment iets te organiseren. 

Wanneer je meer dan 14 dagen vóór de activiteit annuleert, zijn er geen kosten verbonden 

aan de annulering. Als je tussen 7 en 13 dagen vóór de activiteit annuleert, bedraagt de 

annuleringskost 50% van het gebruikstarief. Als je minder dan 7 dagen vóór de activiteit 

annuleert, betaal je het volledige gebruikstarief. 

Om een reservatie te annuleren of te wijzigen, ga je naar het overzicht van jouw reservaties 

(zie ‘Reservaties bekijken’) en je opent het detail van de gewenste reservatie door op de 

toets met het groene potloodje te klikken.  

 

Je krijgt dan dit scherm: 
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Je kan hier onder meer het einduur, de soort activiteit wijzigen of de keuken reserveren of 

annuleren.  Dit doe je door in het luik ‘Opties’ de knop ‘Opties toevoegen’ aan te klikken en 

op      te drukken. 

Wil je de keuken annuleren dan kan je dat doen door op het rode vuilbakje naast de optie 

’Keuken’ te klikken.  

Als je de volledige reservatie wil verwijderen, druk je rechts onderaan op de rode knop 

‘Annuleer reservatie’.  In het pop up venster wordt nog even gevraagd of je zeker bent. Druk 

‘Ja’ als je inderdaad de volledige reservatie wil verwijderen. In het geval van een wijziging 

moet je die bevestigen door links onderaan op de groene knop             te klikken.   

Raadplegen facturen 
In het luik ‘Financieel’ kan  je een overzicht van afrekeningen en facturen raadplegen.  

 

Je komt dan op het volgend scherm terecht: 
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Wanneer je facturen van bijvoorbeeld het Buurthuis wil raadplegen, kies je ‘Facturen 

verhuur’. In het volgende scherm duidt je ook weer aan de vereniging en de periode aan 

waarvoor je facturen wil raadplegen. Druk daarna op de groene knop ‘Zoeken’. 

 

Hierna verschijnt het overzicht met facturen voor de gevraagde periode. 

Wil je een factuur bekijken, kan je deze openen door op       te klikken.  

Als je op links bovenaan op de knop ‘Print Facturen’ drukt, krijg je een pdf-bestand van alle 

facturen. Wil je slechts een bepaalde factuur printen, druk je op de blauwe toets       . 

 

 

 

 

 


