Handleiding reserveren met abonnement
U heeft een abonnement gekocht bij zwembad en waterskibaan De IJzeren Man.
Wanneer u bij ons wilt komen zwemmen of waterskiën is het op dit moment noodzakelijk om online te
reserveren.
Hoe kunt u online reserveren met uw abonnement? Dat leggen we u uit in deze handleiding.
Allereerst moet u zorgen dat u ingelogd bent met uw account waar het abonnement aan gekoppeld is.
Heeft u uw abonnement online gekocht, dan heeft u zelf een account aangemaakt. Wanneer u uw
abonnement heeft gekocht aan de kassa ontvangt u de inloggegevens voor uw account via e-mail.
U klikt op onderstaande link, u klikt rechtsboven op inloggen en logt daarna in met uw
gebruikersnaam en wachtwoord.
https://webshopdeijzerenman.recreatex.be/Exhibitions/Overview
U komt op de volgende pagina:

U klikt vervolgens op “Activiteiten” en daarna kiest u voor de activiteit waarvoor u een abonnement
gekocht heeft, t.w. “Recreatief zwemmen”, “Banen zwemmen” of “Waterskiën”.
U kiest voor een datum en een tijdstip (Let op: selecteer de juiste datum om teleurstellingen te
voorkomen!) en vult vervolgens bij “reservering tijdslot abonnementhouder” het totale aantal tickets in.
Als u met het juiste account heeft ingelogd staat hier een prijs van € 0,00.
Klik op “voeg toe aan winkelwagen”, volg de verdere stappen en rond de reservering af.
U ontvangt daarna een e-ticket in uw mailbox (check ook de spambox indien u niets heeft ontvangen).
Als u zich op de gereserveerde dag en tijd meldt bij de kassa, dient u uw e-ticket te laten zien (kan op
de telefoon of uitgeprint) en daarnaast ook uw abonnementspasje om de gereserveerde plaatsen te
laten afwaarderen.

Wij wensen u veel zwem-, waterski- en/of wakeboardplezier!
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