
     

Reserveren duo-fiets Mens en Welzijn Voorst 
Locatie: Klein Twello (Maarten Tromplaan 2, Twello) 
  
U kan de duo-fiets online reserveren via: www.koepelvoorst.nl/accommodation/duo-fiets/. Wanneer 
u vervolgens op reserveren (gele knop) klikt komt u in het reserveringssysteem van de Koepel 
terecht. Ook via de website VoorstActief.nl komt u in hetzelfde reserveringssysteem terecht: 
www.voorstactief.nl/duo-fiets. Binnen het reserveringsysteem doorloopt u de volgende stappen: 
 
1. Maak een account aan (of log in) 

 
Zonder account kunt u wel de beschikbaarheid van de fiets bekijken, klik daarvoor op 
beschikbaarheid.  Voor reserveren heeft u dus een account nodig. Klik daarvoor op aanmelden en vul 
vervolgens de gevraagde gegevens in. Wanneer u reeds een account heeft klikt u op inloggen. 
 
2. Inloggen 

 
Nadat u bent ingelogd ziet u bovenstaand scherm. Hier kunt u al boekingen (oftewel reserveringen) 
bekijken, zowel die uit het verleden als openstaande reservering in de toekomst. Klik op reserveren 
om een nieuwe reservering te maken.  

http://www.koepelvoorst.nl/accommodation/duo-fiets/
http://www.voorstactief.nl/duo-fiets


     

 
3. Kies een datum 

 
Onder ‘object’ selecteert u ‘Duofiets’ en vervolgens selecteert u een datum waarop u de fiets zou 
willen huren en klikt u op ‘Bekijk beschikbaarheid’. 
 
4. Selecteer een tijd 

Op de tijdbalk (rode cirkel in bovenstaande afbeelding) ziet u of de duo-fiets - op de door u gekozen 
dag – beschikbaar is. Witte vlakken betekent dat de duo-fiets nog beschikbaar is. Op bovenstaande 
afbeelding is de fiets dus de gehele dag (van 08.30 tot 17.00 uur) nog te reserveren. Vervolgens kunt 
u een starttijd aanklikken in de tijdbalk. De brengt u vervolgens naar de volgende stap. 
Boven de tijdbalk kunt u eventueel wisselen van dag. Met één klik kunt u een dag/week naar voren 
of naar achteren, of klik op het agenda-icoontje om een handmatig een nieuwe datum te selecteren. 
 
  



     

5. Eindtijd invullen 

 
Vul hier een eindtijd in. Het is belangrijk dat u voor de afgesproken tijd weer terug bent. Houd hier 
a.u.b. rekening mee. Achter ‘Gebruik’ kunt u nog eventuele opmerkingen of bijzonderheden kwijt. In 
bovenstaande afbeelding ziet u staan dat wij er ‘Testboeking’ hebben geschreven. Druk tot slot op 
‘Plaats in winkelwagen’ om verder te gaan.  
 
6. Reservering bevestigen

 
De laatste stap. U ziet nu ook rechtsboven (groene cirkel) dat de reservering is toegevoegd aan uw 
winkelwagen. Dit betekend nog niet dat deze definitief is. Controleer hier nogmaals of de datum en 
tijd kloppen en maak de reservering vervolgens definitief door op ‘Bevestigen’ te klikken.  
Daarnaast is het mogelijk om de fiets nog vaker te reserveren alvorens u afrond. Klik hiervoor op 
‘Nog een boeking toevoegen aan winkelwagen’.  
 
7. Betalen 
U ontvangt een bevestigingsmail met de gegevens. Betaling verloopt via de Stichting de Koepel. Zij 
sturen u een factuur na afloop welke u via internetbankieren kunt voldoen.  



     

8. Uitleg eerste keer 
Heeft u de fiets zojuist voor de eerste keer gereserveerd. Hou dan rekening met het volgende: 

- Ter plekke krijgt u uitleg voor u vertrekt. Deze wordt verzorgt door de conciërge of 
buurtsportcoach en neemt ong. 20 minuten in beslag. 

- Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Hiervan maken wij een kopie voor onze 
administratie. 

- De fiets is Casco-verzekerd. Daarnaast dient u zelf een persoonlijke 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben.  

 
 


