
 

Korte handleiding voor het boeken van een vaartocht via de website 

 

 

1. Open de vaarkalender op onze website: https://tolerant-vzw.be/vaarkalender/ 

2. Meer informatie is beschikbaar op de pagina’s Meevaren? Dan kan! en de Algemene 

voorwaarden. Klik hiervoor op de respectievelijke blauwe knop of op de link in deze tekst. 

 
3. Onder deze knoppen staat een overzicht van alle soorten vaartochten die Tolerant op dat 

moment organiseert: 

 
 

De aangeduide maand is steeds de huidige maand. Het is niet nodig om nu reeds een andere 

maand te selecteren; dit gebeurt in een latere fase in de boekingskalender. 

Klik op het type tocht dat u interesseert en de detailinformatie wordt getoond. 

 

De detailinformatie geeft alle informatie die op dat ogenblik bekend is. In sommige gevallen zal 

er bovendien een kaartje verschijnen met de vertrekplaats. Voor sommige types tochten kan het 

zijn dat de vertrekhaven niet op voorhand bekend is. In dat geval zal er geen kaart getoond 

worden. 

 

4. Boekingskalender 

Onder de algemene informatie staat de boekingskalender. Deze toont voor het hele jaar de 

beschikbare dagen voor de gekozen activiteit. 

 

Klik op de pijltjes-knoppen rechts bovenaan om een andere maand te selecteren. 

Klik op het plusteken links bovenaan om een extra maand toe te voegen. 

https://tolerant-vzw.be/vaarkalender/
https://tolerant-vzw.be/meevaren-dat-kan/
https://tolerant-vzw.be/algemene-voorwaarden/
https://tolerant-vzw.be/algemene-voorwaarden/


 
 

De dagen waarvoor er nog plaatsen beschikbaar zijn worden in het groen weergegeven. De rode 

zijn volzet en op de grijze wordt er niet gevaren. 

In het (groene) blokje staat aangegeven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en wat de 

basiskostprijs is.  

Wanneer je de muis over de “i in een cirkeltje” houdt, dan kan extra informatie verschijnen. 

Wanneer bv de vertrekplaats en uur verschillen van dag tot dag (wegens tij, ligging boot enz.), 

dan kan deze informatie hier weergegeven worden. Dus zeker nuttig om even na te kijken!  

   

                                                       

 

  



5. Boeken van een tocht. 

Klik eerst in de kalender op de datum van uw keuze. 

Je komt vervolgens in het boekingsformulier dat onder de kalender staat. 

 
 

- Selecteer in het eerste blok het totaal “Aantal personen” die meegaan. In dit voorbeeld 3. 

- In het tweede blok (Korting) selecteer je hoeveel van deze personen reeds lid zijn van 

Tolerant en hoeveel van deze personen jonger zijn dan 16 jaar. Tolerant-leden en kinderen 

jonger dan 16 jaar varen immers gratis mee. 

Het systeem berekent dan een totaalprijs. In dit voorbeeld is dit 50€ voor de volwassen persoon 

die geen lid is en dus automatisch lid wordt door het betalen van deze som. 

- In de rechterkolom geef je onder “Contactinformatie” alle gegevens in van de 

contactpersoon. De contactpersoon hoeft niet noodzakelijk zelf mee te varen!  

- In de velden Deelnemer 1 tot 12 dienen (indien op dit moment reeds bekend) de gegevens 

van alle opvarenden te worden ingegeven. Het aantal ingevulde vakken dient dus overeen te 

komen met het opgegeven aantal personen. Graag invullen zoals voorgesteld (Naam, Adres, 

Telefoon en e-mailadres) in één vak. Indien deelnemer 1 tevens de contactpersoon is kan je 

hiernaar verwijzen door eenvoudig “contactpersoon” in te vullen. 

- Helemaal onderaan is nog een veld opmerkingen. 

- Verklaar je tevens akkoord met de algemene voorwaarden. 

 



6. Boeking doorsturen 

Indien de informatie correct is ingevuld, klik je op de oranje “Reserveer nu” knop. 

 

Als alles goed loopt zal je op een bevestigingspagina belanden en zal je tevens een mail 

ontvangen die bevestigt dat je aanvraag is doorgestuurd. 

 

Tolerant zal de aanvraag bekijken en indien ok, goedkeuren. Bij problemen zal men contact 

opnemen met de contactpersoon. Bij goedkeuring zal je een definitieve bevestigingsmail 

ontvangen met het verzoek een eventueel te betalen saldo over te schrijven op de rekening van 

Tolerant. 

 

7. Tolerant houd je vanaf dan verder op de hoogte of neemt contact op wanneer een tocht bv niet 

kan doorgaan omwille van te weinig ingeschrevenen of slecht weer. Lees de algemene 

voorwaarden in dit verband! 

Wil je het boekingssysteem eens uittesten? Selecteer dan de “Test Vaartocht”! 

 

8. Voor alle andere vragen neem je contact op met varen@tolerant-vzw.be. 

 

mailto:varen@tolerant-vzw.be

