
 

Reserveren (via laptop of computer): 

 
1. Via internet/Google/Safari -naar: www.leeghwaterbad.nl 

2. U klikt ‘Reserveren via Webkassa’ aan  

3. Linksboven kunt u klikken op inloggen  

4. Hier kunt u de gegevens invullen die u bij de badenkaart hebt ingevuld (emailadres 

en wachtwoord) 

5. U komt als eerste op de gegevenspagina (Mijn gegevens, bestellingen, 

abonnementen) 

6. Vervolgens naar Home (linksboven in blauwe balk) 

7. U komt nu op het overzicht met alle activiteiten 

8. Kies de gewenste activiteit en selecteer deze 

9. U komt nu in het scherm met bovenin: Aantal tickets: 1  

10. Klik op: doorgaan 

11. Vervolgens komt u bij de kalender met de dagen waarop de activiteit wordt 

gegeven 

12. Kies datum 

13. Kies het tijdslot (blauw balkje) 

14. Klik op doorgaan 

15. Vervolgens verschijnt onderstaand in beeld;

 
16. Wanneer u naar onder scrolt verschijnen de persoonlijke gegevens. 

17. Zorg dat alles ingevuld is (waarschijnlijk is dit al automatisch gebeurt) 

18. Klik rechts op afrekenen. Het uiteindelijke saldo staat op nul (tegoed op uw 

meerbadenkaart wordt afgewaardeerd) 

19. Per mail ontvangt u nu de tickets  

20. Neemt u deze tickets per mobiel of uitgedrukt mee 

 

  

http://www.leeghwaterbad.nl/


 

Reserveren (via mobiel): 

 
1. Via internet/Google/Safari -naar: www.leeghwaterbad.nl 

2. U klikt ‘Reserveren via Webkassa’ aan  

3. Klik op inloggen (vaak zit dit achter de drie horizontale streepjes bovenin) 

 
4. Gegevens invullen die u bij het aanschaffen (voor de eerste keer) van de badenkaart 

hebt ingevuld (emailadres en wachtwoord) 

5. U komt als eerste op de gegevenspagina (Mijn gegevens, bestellingen, 

abonnementen) 

6. Vervolgens weer op de drie blauwe streepjes klikken 

7. U kiest dan vervolgens op Home 

8. U komt nu op het overzicht met alle activiteiten 

9. Kies de gewenste activiteit en selecteer deze 

10. U komt nu in het scherm met bovenin: Aantal tickets: 1 (of hier meer aangeven) 

11. Klikken op: doorgaan 

12. Vervolgens komt u bij de kalender met de dagen waarop de activiteit wordt 

gegeven 

13. Kies datum 

14. Kies het tijdslot (blauw balkje) 

15. Klik op doorgaan.  

16. Vervolgens verschijnt onderstaand in beeld: 

 
 

17. Wanneer u naar onder scrolt verschijnen de persoonlijke gegevens. 

18. Zorg dat alles ingevuld is (waarschijnlijk is dit al automatisch gebeurt) 

19. Klik rechts op afrekenen. Het uiteindelijke saldo staat op nul (te goed wordt 

afgewaardeerd) 

20. Per mail ontvangt u nu de tickets  

21. Neemt u deze tickets per mobiel of uitgedrukt mee 

 

 

http://www.leeghwaterbad.nl/

