Uitleg over reserveren via de webshop van www.omnium.nl
Wil je komen zwemmen of squashen? Reserveer je bezoek dan eenvoudig via de webshop. Hieronder
een korte uitleg over hoe je dit doet.
RESERVEREN VAN EEN LOS BEZOEK AAN HET ZWEMBAD
(recreatief of sportief zwemmen)
1. Voor het reserveren van een los bezoek, heb je geen inloggegevens nodig. Klik via www.omnium.nl
op ‘AANMELDEN ZWEMMEN’.
2. Klik op de zwemactiviteit waarvoor je wilt reserveren.
3. Klik op de button ‘RESERVEER NU’ bij de juiste activiteit.
4. Klik op de gewenste datum en kies daaronder een beschikbaar tijdsblok. Je ziet meteen hoeveel
plaatsen er nog vrij zijn.
5. Geef het aantal personen in en kies hoe je wilt betalen. Heb je geen meerbadenkaart? Dan kun je
meteen een los bezoek afrekenen via de kassa en klik je op ‘E-ticket Sportkaart los’, je betaalt dan
voor een losse activiteit. Heb je wel een meerbadenkaart? Klik dan op ‘E-ticket meerbadenkaart’.
6. Klik op ‘VOEG TOE AAN WINKELWAGEN’ en je winkelwagen opent. Controleer hier je reservering
op datum en tijd.
Let op: er wordt geen plek voor je in optie gezet, pas na afronding van de transactie is je reservering
definitief.
7. Klik op ‘DOORGAAN’ en vul je voor- en achternaam en e-mailadres in. Het is belangrijk dat het
emailadres klopt en dat er geen spelfouten in staan. Anders ontvang je geen ticket en kunnen we je
niet toelaten.
8. Als je hebt ingevuld dat je aan de kassa betaalt met een meerbadenkaart, dan kun je akkoord gaan
met de voorwaarden, wordt de reservering afgerond en ontvang je een e-ticket in je mailbox. Indien
je ervoor hebt gekozen om een los bezoek te betalen, klik dan op ‘BETALING STARTEN’ en rond de
betaling af.
9. Neem altijd je e-ticket mee naar Omnium sport & recreatie. Je kan bij de kassa je e-ticket laten
zien op je telefoon of een print maken van het e-ticket en dit laten zien. Het nieuwe systeem werkt
met een QR-code en niet meer met het aanvinken van een naam. Dit werkt sneller maar dan is het
wel belangrijk om je QR-code te laten zien bij de kassa.
RESERVEREN LOSSE SQUASHBAAN (GEEN ABONNEMENT)
1. Voor het reserveren van een losse baan zonder abonnement, heb je geen inloggegevens nodig. Klik
via www.omnium.nl op ‘RESERVEREN SQUASHBAAN’.
2. Klik op de gewenste datum en kies daaronder een beschikbaar tijdsblok. Je ziet meteen hoeveel
banen er nog vrij zijn.
3. Klik het aantal banen dat je wilt reserveren bij ‘E-TICKET SQUASHBAAN LOS’.
6. Klik op ‘VOEG TOE AAN WINKELWAGEN’ en je winkelwagen opent. Controleer hier je reservering
op datum en tijd.

Let op: er wordt geen plek voor je in optie gezet, pas na afronding is je reservering definitief.
7. Klik op ‘DOORGAAN’ en vul je voor- en achternaam en e-mailadres in. Het is belangrijk dat het
emailadres klopt en dat er geen spelfouten in staan. Anders ontvang je geen ticket en kunnen we je
niet toelaten.
8. Klik dan op ‘BETALING STARTEN’ en rond de betaling af.
9. Neem altijd je e-ticket mee naar Omnium sport & recreatie. Je kan bij de kassa je e-ticket laten
zien op je telefoon of een print maken van het e-ticket en dit laten zien. Het nieuwe systeem werkt
met een QR-code en niet meer op naam. Dit werkt sneller, maar een QR-code is wel noodzakelijk.
RESERVEREN SQUASHBAAN VOOR ABONNEMENTHOUDERS
1. Ga naar www.omnium.nl en klik rechtsboven op button ‘RESERVEER VOOR SQUASH
ABONNEMENTHOUDERS’
2. Kies het abonnement dat je hebt en klik dit aan.
3. Selecteer een beschikbare datum en tijd en vul daaronder je voornaam, achternaam en
kaartnummer in.
Wij hebben een account voor je aangemaakt. Maak daarom géén nieuw account aan. Let op: Bij
twijfel graag contact opnemen met de infobalie (0113-233388), voordat je een nieuw account
aanmaakt.
3. Klik op ‘VOEG TOE AAN WINKELWAGEN’ en controleer je reservering. Let op: er wordt geen plek
voor u in optie gezet, pas na afronding is uw reservering definitief.
4. Klik op ‘DOORGAAN’ en rond de bestelling af.
5. In je account onder ‘MIJN ACTIEVE PRODUCTEN’ vind je jouw reserveringen terug. Je krijgt toegang
na aanmelding bij de infobalie van Omnium via uw pas of via de QR-code die op de webshop bij uw
reservering staat. Kies voor de optie die je zelf het prettigst vindt.
RESERVERINGSVOORWAARDEN
E-tickets voor het recreatief zwemmen, kinderfeestjes en squashbanen kunnen na betaling niet
worden geretourneerd of geannuleerd. Daarnaast kan de geldigheid van een e-ticket niet worden
verlengd of aangepast. Bezoekers hebben geen recht op restitutie of enige andere vergoeding.
Controleer daarom de online tickets goed voordat je deze definitief boekt en betaalt.

