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OnlineAfspraken.nl heeft een 
speciale boekingswidget voor 
Escaperooms ontwikkeld waarbij  
verschillende kamers naast elkaar 
getoond worden zodat klanten 
direct kunnen zien welke kamers 
nog beschikbaar zijn en geboekt 
kunnen worden.

De widget



De voordelen

Het is mogelijk om meerdere kamers tegelijk te boeken op 1 dag.

De widget toont alle kamers naast elkaar met een foto.

Er kan ingesteld worden dat een kamer maar door 1 groep geboekt kan worden.

Het is mogelijk om het aantal getoonde kamers te beperken via de widget-configuratie.

De widget toont in één keer alle beschikbare tijden alsmede de tijden die niet meer beschikbaar zijn.

De selectie van het aantal personen vindt plaats na de selectie van de afspraken. 

Geavanceerde prijs instelling per persoon (i.c.m. de Kassa module).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Voor het instellen van de boekingswidget voor Escaperooms ga je 
in het backend naar Instellingen > Widgets inbouwen > Layout.

Hier kies je de widget ‘Escaperoom’ en klik je op ‘Opslaan’.

Instellen widget



Vervolgens ga je naar het tabblad 'Opmaak' als je de kleuren in 
wilt stellen in je eigen kleuren.

Hier kies je bij Thema één van de bestaande kleuren of gebruik 
je de optie 'geavanceerd' om zelf de kleuren in te stellen.

Klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Opmaak widget



Binnen de configuratie is het mogelijk om een selectie 
van kamers in de boekingswidget te tonen. 

Instellingen > Widgets inbouwen > 
Specifieke instellingen*.

*en plaats een vinkje bij ‘Specifiek(e) resource(s) en 
vink de desbetreffende kamer(s) aan.

Niet alle kamers tonen 
in de boekingswidget 



Voor het plaatsen van de boekingswidget op je website 
ga je in het backend naar Instellingen > Widgets 
inbouwen > Genereer code en voorbeeld.

Op deze pagina vind je bij 'standaard methode' de 
inbouwcode voor op je website.

Plaatsen widget op 
website



De boekingswidget toont de tijden die beschikbaar zijn en de tijden die geboekt 
zijn. Als je de tijden bedrijfsbreed wilt vastzetten, dan kan dit onder Instellingen > 
Getoonde tijden.

Indien je per afspraaktype aparte tijden wilt instellen (bv. als elke kamer een 
kwartier later begint in verband met uitleg), dan activeer je onder Instellingen > 
Extra functionaliteit de plugin ‘Specifieke tijden’.

Na het opslaan van de plugin, ga je naar Beheer > Afspraaktypen en vind je bij 
het bewerken van een afspraaktype het tabblad 'Specifieke tijden'. Op dit tabblad 
kan je de tijden die voor dat afspraaktype getoond moeten worden instellen.

Weergave boekingswidget beschikbare 
tijden en tijden die geboekt zijn.



Het is mogelijk om in te stellen dat een klant middels 1 boeking 
voor meerdere personen tegelijk reserveert. 

Activeer de plugin via Instellingen > Extra functionaliteit > 
‘Voor meerdere personen tegelijk reserveren’ (zie 1e afbeelding). 

Je vindt deze plugin vervolgens terug bij het bewerken van een 
afspraaktype onder het tabblad 'Meerdere personen', waar je 
eventueel ook klantgroepen kunt aanmaken (zie 2e afbeelding).

Voor meerdere personen 
tegelijk reserveren



Het is mogelijk om in te stellen dat een kamer voor een bepaald 
tijdvak maar door 1 groep geboekt kan worden.

Voor het instellen van deze functionaliteit is het belangrijk dat de 
plugin ‘Voor meerdere personen tegelijk reserveren’ geactiveerd is 
(zie 1e afbeelding).

Na het activeren van de plugin kan je bij het afspraaktype onder 
het tabblad 'meerdere personen' de optie 'Dit afspraaktype kan 
maar door 1 groep geboekt worden' aanvinken (zie 2e afbeelding). 

Een groep per kamer



Indien je gebruik maakt van de kassa kun je een 
variabele prijs per persoon ingeven. Ga naar 

Kassa > Diensten en klik op bewerken bij de 
desbetreffende kamer. 

Klik vervolgens op ‘activeer geavanceerde 
prijsinstellingen’ en geef een basisprijs en per persoon 
prijs op (die komt er bovenop) of gebruik de uitgebreide 
tabel als de prijs niet evenredig is. 

Geavanceerde prijs-
instelling per persoon



Hanteer je bijvoorbeeld in het weekend een ander 
tarief dan doordeweeks stel dan voorwaarden in. Dit 
kan via Kassa > Diensten en klik op bewerken bij de 
desbetreffende kamer. 

Op deze pagina klik je op ‘activeer geavanceerde 
prijsinstellingen’ en geef je een basisprijs en per 
persoon prijs op (die komt er bovenop).

Tot slot klik je op voorwaarde toevoegen en gebruik je 
bv. de optie 'dag van de week' (of een boekingsdatum, 
datum van de afspraak of een begindtijd).

Weekend tarief



Het is mogelijk om bijproducten naast de kamer(s) in de 
widget te verkopen. Om producten aan te maken ga je 
naar Kassa > Producten > Product toevoegen.

Plaats een vinkje bij ‘Dit product is zichtbaar..’ en bij ‘Dit 
product kan door de consument…’.

Plaats bij het genereren van de widget tevens een vinkje 
bij ‘Producten tonen’. Plaats de nieuwe inbouwcode op 
je website (indien dit vinkje nog niet aan stond).

Cross-selling in de 
boekingswidget



Het is mogelijk om los producten te verkopen, zoals bv. 
cadeaukaarten of andere producten. 

Nadat de producten zijn aangemaakt kan je een aparte 
kassa widget aanmaken. Je gaat hiervoor naar 
Instellingen > Widgets inbouwen > Kassa widget. 

Losse ‘producten’ verkopen



Indien je wenst dat klanten direct hun boeking 
online kunnen afrekenen kun je 'Online 
Klantbetalingen' activeren. Je gaat hiervoor 
naar Beheer > Online Klantbetalingen.  

Er zijn 5 verschillende betaalmethodes waaruit 
je kan kiezen; iDEAL, Creditcard, Bancontact, 
PayPal en Sofort.

Je kunt er ook voor kiezen om de transactie-
kosten door te berekenen door 'Doorberekenen' 
aan te vinken nadat je bij een optie op 
'Gebruiken' hebt geklikt.

Betaalmethodes en 
doorberekenen



De factuur is op te maken naar eigen wens via: 

Kassa > Instellingen > Opmaak factuur. 

Opmaak factuur 



Binnen de kassa is het mogelijk om kortingscodes aan 
te maken die je aan je klanten kunt verstrekken en die 
klanten eventueel online kunnen verzilveren. Voor het 
aanmaken van kortingscodes ga je naar: 

Kassa > Kortingen > Kortingsbonnen.
 
Ook is het mogelijk om aangemaakte kortingscodes te 
versturen via een ingepland bericht via:

Beheer > Mailings.

Kortingscodes  



Binnen de kassa is het mogelijk om cadeaukaarten aan 
te maken die je aan klanten kunt verkopen en die online 
verzilverd kunnen worden. Voor het aanmaken van 
cadeaukaarten ga je naar Kassa > Kortingen > 
Cadeaukaarten. 
 
Ook is het mogelijk om een widget aan te maken voor de 
losse verkoop van cadeaukaarten, zoals we gezien 
hebben onder het hoofdstuk 'Losse producten verkopen'.

Cadeaukaarten



Als escape room heb je vaak te maken met zowel 
particuliere als zakelijke klanten. Activeer het klanttype via:
 
Instellingen > Formulieren > Klanttypes.  
 
Voor het samenstellen van de formulieren ga je naar:
Instellingen > Formulieren. 

Speciale aanmeldformulieren 
bedrijven en/of particulieren



Standaard ontvangt elke klant een afspraakbevestiging per 
mail en indien ingesteld een afspraakherinnering. De berichten 
zijn geheel op te maken naar eigen wens. Indien je gebruik 
maakt van het Pro pakket is het tevens mogelijk om per kamer 
verschillende berichten op te maken. 

Beheer > Standaard berichten > Tekst e-mailberichten.

Variaties per bericht 



Een aantal voorbeelden
van huidige klanten



Escaperoom Uden  



Live 
Escape
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