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Ons reserveringssysteem in het kort... 

Een veilige cloud omgeving dat 24/7 bereikbaar is waarin je het volledige beheer kunt doen van de meest 
uiteenlopende activiteiten, arrangementen en complete reserveringen.

Tijdbesparend voor zowel bedrijf als gast. Met ons unieke algoritme worden in realtime diverse berekenen snel 
uitgevoerd om de gast zo, passend bij de vraag, de ideale reservering aan te bieden.

Door de flexibiliteit van onze software maak je eenvoudig nieuwe ruimtes aan waar nieuwe activiteiten plaats 
vinden. Ons reserveringssyteem groeit met je bedrijf mee. Zelfs wanneer je een nieuwe locatie wilt openen.

Met onze directe integratie met Mollie.com kun je de gasten de mogelijkheid bieden om een (aan)betaling direct 
online te voldoen. Zo hoeft er op locatie niet meer betaald te worden wat weer bijdraagt aan de gastbeleving.

We geven je meer inzicht in de data achter de reserveringen door het aanbieden van diverse rapportages en 
widgets. Hiermee helpen we je dagelijkse bedrijfsprocessen nog verder te optimaliseren voor jou en je gasten.

Met diverse partners zorgen we dat je bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden. Zo kun je bijvoorbeeld ons  
reserveringssysteem eenvoudig laten koppelen aan je kassasysteem.



We geven ondernemers de ruimte om te ondernemen 
en te werken aan een optimale gastbeleving

Doordat we het plaatsen van een reservering gemakkelijk en snel voor je gasten 
maken, genieten ze direct van de voorpret. Door dat onze software een  
uniek algoritme hanteert, bekijkt het systeem realtime bij in iedere fase van de 
reservering onder andere; beschikbaar, mogelijkheden, samenstelling van de 
groep en verdeling binnen de accommodatie in verband met slijtage. 

We zorgen ervoor dat je gasten niet teleurgesteld zijn en zelf een optimale 
bezetting creëert.  

Nostium is dus uitermate geschikt voor het aanbieden van diverse activiteiten en 
arrangementen in de Leisure branche zoals; bowlen, laser gamen, karten,  
escape rooms, airsoft, boogschieten, (midget-) golf, paintball, virtual reality, 
outdoor activiteiten en het verhuren van ruimtes & zalen. 
 
En biedt je deze activiteiten of arrangementen aan in meerdere locaties?  
Dan zorgen we ervoor dat je deze vanuit één omgeving altijd kunt beheren. 



De gast regelt het helemaal zelf maar je 
hebt de volledige controle!

Een gast krijgt bij het reserveren dus alle informatie die  
beschikbaar is en kan zo zonder hulp een reservering volledig 
plaatsen.
 
Tijdens dit proces verzamelt Nostium data en geeft deze  
eenvoudig weer in diverse rapportages. Daarnaast krijg je van 
ons ook realtime inzicht wat er momenteel speelt. Zo krijg je de 
volledige controle over je bedrijf.  
 
De tijd die hiermee bespaart, krijgt je weer beschikbaar om te  
ondernemen en je succesformule nog verder uit te breiden.



Handig om te weten voor jou als ondernemer is dat we 
géén extra percentages berekenen per reservering!

We willen het niet te moeilijk en complex voor je maken daarom betaal je bij ons maar één vast bedrag per maand.
En rekenen we geen commissie kosten per boeking. Door de flexibiliteit van onze software kijken we alléén naar het gebruik 
van functionaliteiten die je bedrijf echt nodig heeft. Een van onze experts zal samen met je naar je wensen kijken en vanuit 
daar een persoonlijke aanbieding doen. 

Heb je dan nog meer of andere wensen? Dat is natuurlijk geen probleem!
We hebben een heel team in dienst met eigen ontwikkelaars daardoor kunnen we dus maatwerk leveren op onze software. 
Zodat hij volledig afgestemd kan worden op de werkprocessen van je bedrijf. 
 



Ben je geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden?  

Neem direct telefonisch contact met ons op.  
Een van onze specialisten zit klaar voor direct antwoord te geven op je vragen.

Of stuur vrijblijvend een e-mail met daarin al je vragen. 
Dan zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk je voorzien van een antwoord.

Direct zelf een volledige demonstratie inplannen op een moment dat het jou uit komt?  
Vraag hem eenvoudig aan en we zorgen dat een specialist voor je klaar zit.

Wil je eerst zelf even rondkijken? We geven je toegang tot ons gastenportaal en 
 ervaar hoe een gast een reservering kan maken via onze software.

Onze website geeft nog meer mogelijkheden over ons reserveringssysteem en 
de diverse branches waarin we actief zijn.

040 – 8200 194

info@nostium.com

Afspraak inplannen

Als gast ervaren

Of toch eerst even via onze Social Media in contact komen met ons bedrijf? 
Dat kan natuurlijk ook!

Bezoek onze website


