In 6 Stappen Boeken
Heeft u “Bel Foret” gekozen dan bevind u zich in “Bel Foret overzicht”:
Hierin krijgt u alle informatie over “Bel Foret”.

Stap 1:
Klik op: “Stek, Prijs & Beschikbaarheid”

Stap 2:
Hier ziet u alle Accommodaties van ”Bel Foret”
Kies hier: “Bel Foret: 6p. Chalet + Stek 1 + 2 inclusief 1 visser met 4 hengels”
en klik op “ Prijs & Beschikbaarheid” (zie afbeelding hieronder)

Stap 3:
Onder “Selecteer reisduur & extra opties” verschijnt de agenda.
Is een datum “Rood” dan is deze al bezet, is de datum “Blauw” dan is deze vrij.
Als voorbeeld kiezen wij de “Aankomstdatum 11 april 2011”
De aankomst datum is altijd Vrijdag of Maandag !

Let op !!! vul in de volgende stap de vertrekdatum in (zie afbeelding)

Stap 4:
Als voorbeeld kiezen wij de “Vertrekdatum 15 april 2011”
De vertrek datum is altijd Maandag of Vrijdag !

Stap 5:
Hier kunt u aangeven of u extra opties wilt.
Bijvoorbeeld u wilt boeken met meer vissers en u wilt uw hond meenemen en een zak pellets.
In dit voorbeeld hebben wij deze opties toegevoegd (zie afbeelding hieronder)

Stap 6:
klik nu op “Bekijk Reiskoffer”
Uw reis zit nu in “Mijn reiskoffer”

Zie volgende pagina:

Uw reis zit nu in “Mijn reiskoffer” hierin vindt u een overzicht van uw boeking en nog de
mogelijkheid om “opties” toe te voegen of te verwijderen, wilt u nog verder winkelen, om nog een
stek te boeken, kies dan “Ga verder met Winkelen” wilt u nu boeken kies dan “Boeken” deze button
staat zowel boven als onder in “Mijn Reiskoffer” .
Ook heeft u de mogelijkheid uw reis te verwijderen (zie: “dit item verwijderen” of “Leeg uw koffer”)
Ook kunt u de opties nog bewerken (zie: “Bewerk opties”)

Heeft u voor Boeken gekozen en u bent niet ingelogd of heeft u nog geen account bij ons
aangemaakt dan wordt er nu naar gevraagd. Wij hebben ook een help file gemaakt om een account
aan te maken, zie onder “FAQ” in het “Service” menu.

In de volgende stap kunt u uw betaal methode kiezen:
Wilt u direct betalen en profiteren van de korting kies dan: “Boek en betaal via Ideal, visa,
mastercard” en “Ga verder”

Klik vervolgens op “akkoord voorwaarden” en “Plaats Bestelling”

Gebruikt u “Internet Explorer” kan het voorkomen dat u de volgende optie krijgt kies dan “NEE”

Er verschijnt nu het volgende scherm:

Dit voorbeeld gaat er vanuit dat u met “IDEAL” wilt betalen kies deze en klik op “Volgende”.

Gebruikt u “Internet Explorer” kan er weer een beveiligings optie verschijnen
kies dan weer “ NEE”

Nu kunt u uw bank kiezen en verder gaan met de “IDEAL” betaling

Wij hebben gekozen voor Rabobank

Mocht u nog vragen hebben bel ons gerust even, veel reis plezier Carp Connections.

