
 

 

Reserveren met reductiekaart 
 

Stap 1: Log eerst in op je persoonlijke account voordat je verder gaat 
Stap 2: Klik op ‘Tickets’ en selecteer ‘Nekker Pool Tickets’, klik vervolgens op ‘(koop hier uw tickets)’ 
Stap 3: Klik op het vakje (datum en gewenste tijdslot) wanneer je wilt komen zwemmen 
Stap 4: Duid de juiste tickets aan ( zie verdere uitleg op de volgende pagina) 
Stap 5: Klik op ‘Overzicht’ 
Stap 6: Vink de ‘algemene voorwaarden’ aan als gelezen en goedgekeurd 
Stap 7: Klik op ‘Betalen’ 
Stap 8: Hierna ontvang je een bevestigingsmail met volgende documenten met QR-codes.  
Deze QR-codes neem je mee op het moment van je reservatie: 

1. Reservatiebewijs: inscannen aan receptie voor validatie tickets 
2. Entryticket(s): deze ticket(s) scannen aan de gates van het zwembad 

 

 



 

 

In het bovenste kader (zie rode lijn vorige afbeelding) duid je niets aan. Enkel indien je een ticket aan 
standaardprijzen wenst te reserveren (bv. kinderen onder de 6 jaar) of als jouw kortingskaart nog 
niet is overgezet naar het nieuwe systeem (nog geen code gekregen). 

Ga rechtstreeks naar het reductiekader: (zie groene lijn in vorige afbeelding) 

1. Selecteer uw reductietarief (met het pijltje open klikken)  

2. Geef in het rechter blanco vakje uw persoonlijke reductiecode in (deze 7-cijferige code kan je 
terugvinden op je kaartje of in je mailbox) 

3. Druk op ‘Toevoegen’. Herhaal dit met iedere persoonlijke code. 

 

Vanaf dat je de tickets toevoegt kan je bij ‘Omschrijving’ (zie gele lijn afbeelding vorige pagina) de 
tickets terugvinden die je toegevoegd hebt. Je ziet het volgende verschijnen bij omschrijving (na stap 
3):  

 

Heb je een 10-beurtenkaart? 
Dan selecteer je ‘10BK-De Nekkerpool’ bij stap 2 (zie hierboven) en typ je jouw reductiecode in. Je 
kan de reductiecode van de beurtenkaart meermaals toevoegen tot de beurten op zijn. (nieuwe 
kaart = nieuwe code). 

          Opgelet: In het bovenste kader duid je geen ‘oude 10-beurtenkaart nekkerpool’ meer aan. 
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