
ZAALRESERVATIE WELLEN 

HOE MAAK IK EEN ACCOUNT AAN? 

1. Surf naar https://www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen - klik op ‘reservatie zalen’  

2. Ga naar het tabblad "Mijn account" 

3. Klik op de knop "Creëer account" 

4. Kies een login en paswoord en vul de code in die u afleest op het scherm. 

5. Vul de contactgegevens van je account in 

6. Vul eventueel de facturatiegegevens in indien het gaat om een vereniging. Voor de 

particulier zullen de accountgegevens gelden als facturatiegegevens. 

7. Ga akkoord met de Algemene voorwaarden 

Nadat je je account hebt aangemaakt, moet die worden goedgekeurd door de gemeente. Na 

goedkeuring van je account, kan je inloggen met je gegevens en kan je vanaf 01.01.2018 online 

reservaties maken 

Op de homepagina kan je – zonder inloggen – al de beschikbaarheden van de zalen raadplegen. 

HOE KAN IK VANAF 01.01.2018  ONLINE EEN RESERVATIE MAKEN?  

1. Ga naar de website van de gemeente https://www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen - klik op 

‘reservatie zalen’ en log daar in met je account via het tabblad "Mijn account". 

2. Raadpleeg de beschikbaarheid onder het tabblad beschikbaarheid. 

3. Ga naar Mijn Reservaties - Zaalreservatie - Nieuw om een nieuwe reservatie te maken. 

4. Reserveer de gewenste zaal: 

1. Stap 1: voer de gegevens van uw reservatie in: 

▪ Activiteit: kies de gewenste activiteit 

▪ Locatie: kies de gewenste locatie uit de lijst (de lijst geeft enkel de zalen 

weer waar je de gekozen activiteit kan uitvoeren) 

▪ Genre: kies het gewenste genre 

▪ Doelgroep: kies de gewenste doelgroep 

▪ Periodiek: 

• Eénmalig: reservatie voor 1 dag of meerdere dagen (doorlopend). 

(bv. 10 augustus van 10:00 tot 18:00 uur (1 dag) of van 10 augustus 

10:00 tot 12 augustus 18:00 (meerdere dagen - doorlopend)) 

• Dagelijks: reservatie voor alle dagen voor een bepaalde periode (bv. 

10 augustus tot 12 augustus, elke dag van 10:00 tot 18:00) 

• Wekelijks: 1 of meerdere dagen per week, 2/3/4 weken over een 

langere periode (bv. 1 september tot 31 december, alle woensdagen 

van 17:00 tot 19:00) 

• Maandelijks: een bepaalde dag per maand, per 2/3/4 maanden (bv. 

1 september tot 31 december, elke 2de dinsdag van de maand van 

18:00 tot 19:00) 

▪ Tijdstip: geef de uren in die je wil reserveren, vanaf .. tot .. 

▪ Opmerking: geef hier nog eventueel extra informatie mee. 

2. Stap 2: kijk uw gekozen data na en voer nog eventueel wijzigingen uit. 

5. Bevestig je de reservatie. 

6. Je ontvangt een bevestiging van je reservatie per e-mail. 

 

 

https://www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen
https://www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen


HOE KAN IK EEN RESERVATIE ANNULEREN? 

1. Ga naar de website van de gemeente https://www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen - klik op 

‘reservatie zalen’ en log daar in met je account via het tabblad "Mijn account". 

2. Ga naar Mijn Reservaties - Zaalreservatie. Hier krijg je een overzicht van al je toekomstige 

reservaties. 

3. Selecteer de aanvraag die je wil annuleren (of enkele data van wil annuleren) en klik op 

"Aanvraag annulatie". 

4. Vul de reden in waarom je wil annuleren en de gewenste dagen en klik op opslaan. 

5. De gemeente zal je annulatie aanvraag verder verwerken. 

 

HOE KAN IK MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN? 

Je persoonlijke gegevens kan je zelf gemakkelijk wijzigen door in te loggen met je account. Je 

persoonlijke gegevens vind je terug onder het tabblad Mijn account. 

https://www.wellen.be/nl/verhuur-van-zalen

