
Hoe maak ik een reservering voor een baan in de Ballonhal van LTC ’t Loo 

 

Ga naar de website. (http://www.supersaas.nl/schedule/ltc-tloo/LTC_'t_Loo_Ballonhal) 

 

Ga rechts boven naar: “inloggen” 

Als je al een account hebt kan je direct inloggen met je E-Mail en wachtwoord. 

 

Indien dit je eerste keer is dat je een reservering wilt maken moet je een nieuwe gebruiker 

aanmaken. 

Klik op “nieuwe gebruiker aanmaken” 

Vul de gevraagde verplichte velden in. 

 

 
Als je alles hebt ingevuld druk je op “opslaan” 

Je Login is aangemaakt en je bent direct ingelogd . 

Scroll naar beneden totdat je het overzicht van de banen hebt. 

Je kan kiezen voor een overzicht op weekniveau, Dag en de vrij uren van deze week. 

“Agenda” zijn je toekomstige reserveringen. 
 

 
 

Er zijn 2 manieren om je keuze te maken en te reserveren. 

Optie 1 “Vrij” 

In dit overzicht klik je op het plusje bij de datum en tijd die je wenst te reserveren. 

http://www.supersaas.nl/schedule/ltc-tloo/LTC_'t_Loo_Ballonhal


 
 

Ga voor verdere uitleg naar ************************************************ 

 

 

Optie 2 “Week” 

 

Ga naar het weekoverzicht. 

Per datum zijn drie kleuren. 

Blauw, rood en groen voor de banen 1,2 en 3. 

De ingekleurde tijden zijn gereserveerd. 

Klik op een wit vlak voor het maken van een reservering. 

Als je muisaanwijzer een handje wordt kan je drukken voor het maken van een reservering. 

Als je geklikt hebt zie je onderstaand scherm. 

 

************************************************************************ 

 



 

Bij tijdstip de datum en tijd van aanvang. 

Controleer deze voordat je verder gaat. 

De eindtijd is ingevuld en is altijd een uur later. 

In het vak omschrijving kan je voor jezelf een mededeling invullen. 

Het baannummer is al ingevuld. 

Indien je een bevestigingsmail van je reservering wenst te ontvangen moet je het vinkje zetten bij 

“Stuur email”. 
Je ontvangt dan een mail soortgelijk aan onderstaand. 

 

 
 

 

Bij herhaal kan je ervoor kiezen op te geven met welke regelmaat je een reservering wilt maken. 

Kies je voor “Niet” dan maak je een eenmalige reservering. 

Indien je kiest voor 1 van de andere opties dan moet je tevens kiezen tot wanneer je de herhaling 

wilt. 

Als je in het wit vakje klikt komt er een kalender naar voren waarbij je de datum kan kiezen. 

Heb je alles ingevuld kijk dan nog even of alle  goed is ingevuld en druk op “Maak reservering”. 
  

Je reservering is nu bijna gereed. 

Het overzicht laat je zien welke reservering je wilt maken . 

Deze is pas definitief als de betaling gedaan is. 

 

 

Druk op de knop “Nu Kopen” om je betaling af te ronden. 

Kies je bank en druk op ga verder. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Als je dit scherm zien is je betaling geslaagd. 

Er kan nu gekozen worden om terug te gaan het overzicht van de gereserveerde banen te gaan door 

op “Terug” te klikken. 
Wil je de reservering in je account zien kan je kiezen voor “Agenda” 

 

 
 

Kies voor “Uitloggen” rechtsboven in je scherm. 
Veel tennis plezier. 


