
Handleiding voor horeca
In 8 stappen jouw terras op Terrasjeboeken.nl



Stap 1: Registreren + Inloggen

E-mail

Password policy:

• Minimum lengte 8 karakters

• Geen gebruikersnaam

• Minimaal 1 getal

• Minimaal 1 speciaal karakter



• Stad moet gekozen worden uit

een voorgedefinieerde lijst, om 

te borgen dat de horeca ook

goed gevonden kan worden

• Staat jouw stad niet in de lijst, 

stuur dan een e-mail naar

info@terrasjeboeken.nl met het 

verzoek om jouw stad toe te 

voegen

• Indien je niet samenwerkt met 

een partner kies dan onbekend

• Werk je met meerdere partners 

kies dan je belangrijkste partner

Terras aanmakenTerras invullen

Stap 2: Terras toevoegen

mailto:info@terrasjeboeken.nl


• De deel icon bevat widget code, 

welke op de website geplaatst 

kan worden, zodat een 

bezoeker direct een boeking 

kan maken bij terrasjeboeken.nl

Deel icon

Stap 3: Terras overzicht



Kies ingangsdatum

• Bij elke capaciteit hoort een 

ingangsdatum

• Ingangsdatum moet na de 

ingangsdatum van alle reeds 

ingevoerde capaciteiten liggen

• Laatste capaciteit heeft geen 

einddatum

• Einddatum capaciteit wordt 

automatisch bepaald o.b.v. 

nieuwe opgegeven 

ingangsdatum

• Om horeca geheel sluiten kan 

door een capaciteit aan te 

maken waarbij alle dagen 

gesloten zijn.

Stap 4: Terras capaciteit - ingangsdatum



Kies openingstijdStandaard gesloten

• Mogelijke openingstijden van 

07:00 tot 19:00 per heel uur

Stap 5: Terras capaciteit - openingstijden 
per weekdag



Voeg tijdsloten toe Verschillende tijdsloten

• Vanaf openingstijd tijdsloten toevoegen

• Per tijdslot duur opgegeven

• Duur tijdslot instelbaar per tijdslot

• Eindtijd wordt automatisch bepaald

LET OP

Elk tijdslot is inclusief 15 minuten wisseltijd 

Tijdslot van 12:00 - 14:00 wordt getoond 

aan de consument als 12:00 – 13:45

Kies duur tijdslot

Per kwartier

Per half uur

Stap 6: Terras capaciteit - tijdsloten 
per weekdag



De overheid maakt onderscheidt in de tafelopstelling (wel/geen 1,5 meter) als het gaat om een tafelbezetting die tot één 

huishouding behoort of niet. Terrasjeboeken.nl ondersteunt deze maatregel door met verschillende tafeltypes (1-huishouden

en vrienden) te werken, zodat het terras optimaal ingedeeld en gereserveerd kan worden.

• Tafeltype 1-huishouden kan alleen gereserveerd worden door een boeking o.b.v. 1-huishouden

• Tafeltype vrienden kan gereserveerd worden door een boeking o.b.v. vrienden en 1-huishouden

• Een 1-huishouden zal altijd eerst gebruik maken van een 1-huishouden tafel reservering, zijn deze niet meer beschikbaar 

dan wordt gekeken of een vrienden tafel reservering nog mogelijk is

Uitleg: tafeltype



Om de capaciteit van je tafels optimaal te benutten, maakt Terrasjesboeken.nl gebruik van verschillende tafelcapaciteiten, 

waarbij de tafelcapaciteit bepaalt welke boeking deze tafel kan reserveren.

• 2-pers. tafel kan alleen gereserveerd worden door boeking bestaande uit 2 personen

• 4-pers. tafel kan alleen gereserveerd worden door boeking bestaande uit 4 personen; Echter aan een tafel van 4-pers 

kunnen ook minder dan 4 personen zitten, bijvoorbeeld 2 of 3, gebruik dan een van de 2 volgende types.

• 4-pers. tafel (min. 2) kan gereserveerd worden door een boeking bestaande uit 2, 3 of 4 personen

• 4-pers. tafel (min. 3) kan gereserveerd worden door een boeking bestaande uit 3 of 4 personen

LET OP: Elke tafel is uniek en kan dus maar bij 1 tafelcapaciteit ingevoerd worden

Uitleg: tafelcapaciteit



• 2-pers. 1-huishouden tafel

• 3-pers. 1-huishouden tafel

• 4-pers. 1-huishouden tafel (min. 2)

• 4-pers. 1-huishouden tafel (min. 3)

• 4-pers. 1-huishouden tafel 

• 5-pers. 1-huishouden tafel (min. 4)

• 6-pers. 1-huishouden tafel (min. 5)

• 6-pers. 1-huishouden tafel

• 8-pers. 1-huishouden tafel (min. 5)

• 8-pers. 1-huishouden tafel (min. 6)

• 8-pers. 1-huishouden tafel (min. 7)

• 8-pers. 1-huishouden tafel

• 2-pers. vrienden tafel

• 3-pers. vrienden tafel

• 4-pers. vrienden (min. 2)

• 4-pers. vrienden tafel (min. 3)

• 4-pers. vrienden tafel 

• 5-pers. vrienden tafel (min. 4)

• 6-pers. vrienden tafel (min. 5)

• 6-pers. vrienden tafel

• 8-pers. vrienden tafel (min. 5)

• 8-pers. vrienden tafel (min. 6)

• 8-pers. vrienden tafel (min. 7)

• 8-pers. vrienden tafel

• 6-pers. picknick tafel (min. 4)

< 1,5 meter 1,5 meter 1,5 meter

• 1-huishouding kan wel een 

vrienden tafel boeken, maar 

vrienden kunnen geen 1-

huishoud tafel boeken

• Als alle 1-huishoud tafels 

geboekt zijn, gaat platform 

automatisch over in het boeken 

van vrienden tafels

Uitleg: tafeltype / capaciteit opties



Terras heeft 15 tafels waarvan 3 tafels 2 persoons zijn (ook daadwerkelijk 2 stoelen) en alle andere tafels hebben 4 stoelen.
Het terras kan dan als volgt ingedeeld worden (3 staan vasten, en de andere 12 tafels flexibel indelen):

• 2-pers. tafel 3x (dit is een vast gegeven)

• 4-pers. tafel (min. 2) 4x (deze tafels zijn dus door 2 of 3 of 4 personen te boeken)

• 4-pers. tafel (min. 3) 4x (deze tafels zijn dus door 3 of 4 personen te boeken)

• 4-pers. tafel 4x (deze zijn dus uitsluitend door 4 personen te boeken)

Hierbij is dus de minimale capaciteit indien alle tafels zijn geboekt 42 personen en de maximale capaciteit indien alle tafels zijn 
geboekt 54 personen

Denk hier goed over na, maar je kan altijd weer je capaciteit aanpassen

Uitleg: tafeltype voorbeeld



Terras heeft 6 tafels 4 persoons zijn (ook daadwerkelijk 4 stoelen) waarvan 3 voor 1-huishouden ingezet kunnen worden en 3 
voor vrienden. 

• 4-pers.1-huishouden tafel 3x

• 4-pers. vrienden tafel 3x

Hierbij kunnen dus maximaal 6 families, bestaande uit 4 personen) een 4-pers. tafel reserveren en maximaal 3 tafels 

gereserveerd worden door een tafelbezetting bestaande uit 4 personen die niet één huishouden vormen

Uitleg: tafeltype + capaciteit voorbeeld



Tafels Terras Tafels Binnen

• Tafelbezetting naar eigen inzage

• Tafels voor terras en binnen

• Mogelijkheid om voor terras tijdens de dag 

van capaciteit te veranderen, door Terras-

2 ook in te vullen.

• Max aantal gasten en tafels wordt 

automatisch bepaald

Tafels Terras-2
Alleen invullen als de capaciteit tijdens 

de dag voor het terras moet veranderen

Stap 7: Terras capaciteit - tafels 
per weekdag



Stap 8: Terras capaciteit - bevestigen



Terrassen overzicht



Horeca boekingen



Boekingen per dag Boekingen per tijdslot Boekingen annuleren Reden annuleren

Realtime boekingen overzicht



Flexibiliteit vrije inloop



QR-code scannen # personen Aangemeld Verkeerde terras/datum

Aanmelden op terras



Reserveren Bevestigen Betalen Aanmelden
bij horeca

Tafel boeken



QR-scanner voor ondernemer



Voor meer informatie of vragen

info@terrasjeboeken.nl


