
INLOGGEN 

Ga naar https://sliedrechtsport.zaalagenda.nl/zaalagenda/zaalaanvraag/#/menu 

 

of maak gebruik van de Zaalagenda App:  

Installeer hiervoor Zaalagenda (Pioen Partners BV)  

De accountnaam is: Sliedrechtsport  

  

Onderstaande afbeeldingen kunnen iets afwijken van de App, maar de werking 

is hetzelfde. 
 

 
Klik op Inloggen 

 

 
 

Geef in het volgende scherm je e-mailadres op en klik de eerste keer op 

 Wachtwoord vergeten 

Na invullen van je e-mailadres ontvang je een e-mail met een wachtwoord.  

Log hiermee in.  

 

We hebben 1 e-mailadres per persoon toegevoegd.   

Zijn er meerdere e-mailadressen bij ons bekend, dan kan het zijn dat je Zaalagenda account 

is gekoppeld aan het andere mailadres. Probeer dat eerst voor je contact opneemt. 

Als je een melding blijft krijgen dat je niet bekend bent in het systeem neem dan contact op 

met Krista Verhaar (whatsapp 0681367620 / secretariaat@sliedrechtsport.nl) 
 

 

 
 

 

 

 

https://sliedrechtsport.zaalagenda.nl/zaalagenda/zaalaanvraag/#/menu
mailto:secretariaat@sliedrechtsport.nl


RESERVEREN 
 

 
 

Ga naar Agenda.  

Hier kun je zien welke tijden bezet zijn.  

Door er op te klikken, zie je de exacte reserveringstijd.  
 

 
 

Uitleg scherm : 

voor een weergave 
van de weekagenda 

 om naar de kalender te gaan om een 
willekeurige datum te kiezen 

 dag/week terug  dag/week vooruit naar datum vandaag  

 

Kijk welke datum en tijd vrij is en klik op direct reserveren  

Je kunt maximaal 14 dagen van tevoren een aanvraag doen. 

Houd bij voorkeur tijdvakken van hele en halve uren aan. 

Houd rekening met de openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 22:30 uur, 

op zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur en zondag van 10:00 tot 18:00 uur. 

 

Vul de gegevens in: datum, tijden en aantal personen 

 

Klik op volgende 
 



 

Kies achter zaal welk veld je wilt.  

Groen geeft aan dat het veld te reserveren is. Rood dat het op dit tijdstip/deze dag niet te 

reserveren is. Via vorige kun je terug om de datum en/of tijd aan te passen. 

 

Bij omschrijving reservering zet je jouw naam. 

Ben je jonger dan 18 dan geef je een naam en telefoonnummer op van een 

contactpersoon.   

Sliedrecht Sport geeft alleen de velden in gebruik. Je bent zelf verantwoordelijk voor 

naleving van de (corona)regels. 

Geef bij namen alle deelnemers de namen van de leden die ook komen beachen.  

Vermeld eventuele opmerkingen. 

 

Als je nu op volgende klikt, is je reservering gedaan en ontvang je via e-mail een bevestiging 

met verdere informatie. 

 

Via Mijn reserveringen kun je je reserveringen zien

 
 

 
 

Door op een reservering te klikken zie je de details. Via het kruisje  

kun je je reservering annuleren en wordt de reservering uit het systeem gehaald.  

 

Maak je geen gebruik van een reservering verwijder hem dan, zodat anderen het veld 

kunnen reserveren. 


