Instructies online boeken
Let op! Reserveren voor de week van de Nijmeegse 4-daagse 16 t/m 23 juli is niet mogelijk via ons
reserveringssysteem. Stuur hiervoor een mailtje naar info@campinglagewald.nl

 Ga naar de ‘Home’ pagina van www.campinglagewald.nl
 In het midden van de eerste pagina ziet u
‘Reserveer hier uw kampeerplaats of vakantiewoning!’.
 Vul de aankomstdatum en het aantal nachten in en klik op het donkergroene vakje
‘zoeken’. (Geen paniek, u kunt de data verderop in het systeem nog aanpassen.)
 Controleer nu het aantal personen en de data.
(Op uw computer ziet u dit links, op uw gsm of tablet ziet u dit wellicht bovenaan.)

Pas, indien nodig, de data aan. U ziet op dezelfde pagina twee foto’s,
‘campingplaats’ én ‘vakantiewoning’. Maak een keuze uit een van deze twee
opties door onder de juiste foto op ‘reserveren’ te klikken.
(Let op! Als de data van uw keuze niet mogelijk zijn, stelt het systeem een andere aankomst- en/of
vertrekdatum voor, zo is aankomst op zondag bijvoorbeeld niet mogelijk.
Kortom, controleer goed de data bij ‘reserveren’ voordat u op ‘reserveren’ klikt.)


U ziet nu een overzicht van uw reservering en kunt eventuele opties, zoals ‘huisdier’ of
een ‘extra parkeerplaats’ invoeren. U kunt nu ook een voorkeursplaats kiezen (hiervoor
wordt €5 extra in rekening gebracht). Klik, voor het kiezen van een plaats, op het paarse vakje
‘open interactieve kaart’. De interactieve plattegrond opent en u ziet welke plaatsen vrij
zijn (groen). Klik op het groene blokje van de plaats naar keuze en dan op ‘reserveer deze
plaats’. (Let op! Een plaats vooraf reserveren is niet verplicht. Als u géén voorkeursplaats wilt kiezen,
klikt u geen enkel groen vakje aan en sluit u de interactieve kaart. Het systeem kiest dan na uw
reservering willekeurig een plaats. Deze plaats kan door het systeem of door de beheerder nog
gewijzigd worden. Als er bij aankomst nog meerdere plaatsen vrij zijn, kunt u zelf ook nog een andere
plaats uitzoeken in overleg met de beheerder.)

 Klik nu op ‘volgende stap’
 U ziet nu een overzicht van uw reservering (op uw computer ziet u dit rechts, op uw gsm of
tablet ziet u dit bovenaan). Vul op deze pagina uw gegevens in, en controleer vooral uw emailadres goed! Klik vervolgens op ‘reserveren’.
 GELUKT! Bedankt! Uw reservering wordt zo snel mogelijk per mail bevestigd!
Binnen 24u geen bevestigingsmail ontvangen?
Controleer uw ‘ongewenste e-mail’ of ‘Spam’ – map van uw e-mail account.
Bel ons als u ook daar de bevestiging niet vindt 024-3971269.
Graag tot ziens bij Camping en Vakantiewoningen Lagewald!

