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Algemene voorwaarden 

 

 

De BoekingsZuil 
maak het de gast en jezelf gemakkelijk 
 

De BoekingsZuil  helpt de gast bij aankomst op het vakantiepark, maar niet geheel onbelangrijk, het 

ontzorgt ook de receptionist(e). Een gast kan bij aankomst zelf een plek op het park zoeken & boeken en 

vervolgens direct inchecken. Maak je gebruik van een slagboom met kentekenherkenning? Dan zorgen 

we dat deze automatisch open gaat wanneer de gast komt aanrijden.  

 

Van BoekingsZuil naar IncheckZuil en InformatieZuil 
Een BoekingsZuil biedt veel mogelijkheden, maar we gaan nog een stap verder. Wanneer een gast online 

heeft geboekt, kunnen ze ook via de BoekingsZuil inchecken met behulp van een unieke code.  

 

Maak je ook gebruik van de VakantieApp van TenZer? Dan is het goed om te weten dat enkele widgets 

ook op de zuil getoond kunnen worden. Gasten kunnen dan bijvoorbeeld broodjes bestellen op de zuil, 

het animatieprogramma bekijken of de openingstijden checken.  

 

Je maakt het de gast gemakkelijk, maar jezelf ook! Op deze manier kun je de drukte op de receptie 

reguleren en je volop richten op gastvrijheid! 

 

Goed om te weten 
Onze BoekingsZuil  is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers van de reserveringssoftware van 

Tommy Booking Support. TenZer en Tommy Booking Support werken al jaren nauw samen om gasten 

te helpen boeken en deze zuil is dan ook een perfecte aanvulling op de online Zoek & Boek 

mogelijkheden.  

 

Maak je gebruik van andere reserveringssoftware? Neem dan contact met ons op om te kijken wat de 

mogelijkheden er zijn.  

 

Daarom kies je voor de BoekingsZuil  
De BoekingsZuil  biedt vele voordelen, we benoemen er aan aantal: 

 

✓  Gasten kunnen contactloos inchecken; 
✓  Gasten kunnen 24/7 boeken en inchecken via de zuil zonder dat je receptie open hoeft te zijn; 
✓  Verleng je seizoen zonder zelf aanwezig te zijn. Geef camperaars en kampeerders de 

mogelijkheid om ook buiten het seizoen te genieten van vakantie; 
✓  In de Boekingsmanager van TenZer kan worden ingesteld welke accommodaties, locaties en 

artikelen wel en niet boekbaar mogen zijn op de zuil; 
✓  Optioneel kunnen gasten middels een pintransactie betalen; 
✓  Het is mogelijk om diverse functies uit de VakantieApp te tonen op de zuil. Zo kan een gast het 

animatieprogramma bekijken, broodjes bestellen of de plattegrond bekijken. Van BoekingsZuil 
naar InformatieZuil!  
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Meerdere functies op 1 slimme zuil 
De Boekings- en incheckzuil biedt gasten meerdere mogelijkheden om snel een eenvoudig van de vakantie 

te gaan genieten. Zo kunnen gasten bij aankomst zoeken, boeken en direct inchecken. Daarnaast kunnen 

gasten inchecken op basis van een bestaande boeking. We beschrijven nog in het kort de mogelijkheden. 

1. Zoeken, boeken en inchecken op de zuil 
De Boekingszuil maakt het mogelijk dat gasten bij aankomst een plek of accommodatie kunnen zoeken, 

boeken en inchecken.   

 

Zodra alle stappen zijn doorlopen kan de vakantie beginnen. Indien je gebruik maakt van een slagboom 

met kenteken herkenning, wordt het kenteken doorgestuurd naar de slagboom zodat de gast direct kan 

doorrijden. Wel is een koppeling tussen Tommy Booking Support en de slagboomsoftware noodzakelijk. 

2. Contactloos inchecken 
Op de Boekingszuil kan een gast inchecken op basis van een bestaande boeking die minimaal 48 uur 

voor de aankomstdag is gemaakt. Na het doorlopen van de stappen kan de vakantie meteen beginnen. 

 

De unieke code wordt 48 uur voor aankomst per e-mail naar de gast verzonden. Het is ook mogelijk om 

tevens de code per SMS te verzenden, echter zitten hier extra kosten aan verbonden per verzonden 

SMS.  

 

Let op: wanneer een gast onderweg boekt en direct aankomt, zal hij/zij geen code ontvangen. Een gast 

zal voor de incheckprocedure minimaal 48 uur voor aankomst moeten reserveren.  

3. Informeren 
Diverse widgets van de VakantieApp kunnen tevens getoond worden op de BoekingsZuil. Denk hierbij 

aan de bestelservice voor broodjes of snacks, het animatieprogramma of de openingstijden.  
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Belangrijke keuzes 
Allereerst moeten er een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden voordat de BoekingsZuil  geplaatst 

kan worden. Denk aan het type zuil, de betalingsmogelijkheden en meer. We nemen de keuzes even stap 

voor stap door.  

 

Personaliseer de BoekingsZuil  
TenZer werkt samen met Diz als het gaat om de levering van de zuil. Diz ontwerpt en ontwikkelt de 

zuilen in eigen beheer waardoor ze optimaal maatwerk kunnen leveren en kunnen inspelen op de 

wensen en behoeften van de recreatieondernemer én de gast. Zo kun je zelf het design en de kleur 

uitkiezen of de zuil laten beplakken met je bijvoorbeeld een logo. Maar ook bieden ze zuilen met 

geïntegreerde desinfectiemiddelen, scanners en pinapparaten.  

Betalen van de boeking door de gast 
Standaard wordt de normale betaalprocedure ingesteld zoals deze ook van toepassing is op andere 

online en offline boekingen. In het kort betekent dit dat: 

✓  In de reserveringsbevestiging de betaal instructies staan vermeld 
✓  Indien er gebruik gemaakt wordt van de iDeal koppeling zal de gast ook de betaallink ontvangen 

 

Wanneer een gast boekt op de BoekingsZuil  is het  ook mogelijk dat de boeking direct wordt betaald via 

een pintransactie.  

Slagboom op het terrein 
Indien je een slagboom hebt, dan is het noodzakelijk dat er kentekenherkenning mogelijk is. Het 

kenteken zal na het bevestigen van de boeking naar Tommy Booking Support gezonden worden. Zij 

zenden vervolgens het kenteken door naar de partner die de kentekenherkenning bij de slagboom 

verzorgd. 
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Mogelijk interessant voor je: 

Zoek & Boek oplossing 
Simpel en snel online zoeken en boeken 

 

Wil je meer online boekingen, een arrangement of aanbieding onder 

de aandacht brengen of je bezoekers eenvoudig laten zoeken en 

boeken in het aanbod? Dan hebben wij dé oplossing voor je: Zoek & 

Boek van TenZer! Wij maken het mogelijk om altijd up-to-date prijzen 

en de beschikbaarheid te tonen op je huidige website en op de 

receptie gewoon gebruik te blijven maken van je bestaande 

reserveringssoftware. 

Zoek & Boek in het kort: 
✓ Altijd up-to-date prijs en beschikbaarheid in beeld 
✓ Arrangementen & aanbiedingen volledig geïntegreerd 
✓ Geen beschikbaarheid? Zoek & Boek toont alternatieven 
✓ 100% geschikt voor desktop, tablet én smartphone 
✓ Nooit meer prijzen op je website aanpassen, alleen in de reserveringssoftware 
✓ Koppelt met o.a. Tommy Booking Support en Tibos 
✓ Geschikt voor elke website 

 

 

De VakantieApp 
dé app voor je gasten 

 

De VakantieApp is een absolute must-have voor campings, 

vakantieparken, groepsaccommodaties en B&B’s. De VakantieApp 

is namelijk een app speciaal voor je gast! Niet alleen in aanloop 

naar zijn/haar vakantie, maar ook tijdens de vakantie en na de 

vakantie kun je zo eenvoudig in contact blijven met je gast. Gasten 

kunnen hier informatie lezen, het animatieprogramma bekijken, 

broodjes bestellen, inchecken en nog veel meer. En wil je graag iets 

onder de aandacht brengen? Stuur ze dan een pushbericht.  

 

Daarom kies je voor de VakantieApp: 
✓  Eenvoudig broodjes bestellen  
✓  Animatieprogramma in de app én op je website 
✓  Pushberichten versturen naar je gasten 
✓  Alle openingstijden op één plek 
✓  Altijd een eigen app in de Google en Apple store 
✓  App in je eigen huisstijl  
✓  Zelf pagina’s en foto’s toevoegen 
✓  Direct contact via What’s App, e-mail, telefoon of een formulier 
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3 redenen om voor TenZer te kiezen 
 

1. Wij zijn dé online specialist voor de recreatiebranche. Met ruim 30 jaar ervaring in de branche 

weten wij waar we het over hebben. 

 

2. Wij bieden specifieke recreatieoplossingen websites, apps én zuilen.  

 
3. TenZer kan vele online marketing activiteiten uit handen nemen. Of het nu gaat om de website 

ontwikkeling, online marketing of Online Boeken oplossingen, wij kunnen je volledig ontzorgen 

waarbij bij ons altijd het rendement voorop staat: meer reserveringen.    

 

 

Wil je meer gedetailleerde informatie over de BoekingsZuil ontvangen of direct een persoonlijk aanbod 

wat past bij jouw wensen, neem dan contact met ons op via info@tenzer.nl of 0341-751752. 

 

Met vriendelijke groet, 

De BoekingsZuil specialist  

TenZer 
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