VIA WWW.i-Golf.BE
Online betalen & reserveren =>STARTTIJD OF GOLFLES
1) Surf naar www.i-golf.be
2) Vul in het bovenste veld je federaal nummer in en in het onderste veld je paswoord, en klik
vervolgens op Login.

Of registreer je online via www.ikgagolfen.be indien je GEEN “Belgisch federaal nummer”
hebt en ontvang jouw “gebruikersnummer en paswoord” via e-mail.
3) Klik in het menu op Reservatie en kies vervolgens Tee-reservatie of Pro-reservatie om een
starttijd of golfles te reserveren.

TEE-RESERVATIE : starttijd reserveren
1) Kies in de kalender de dag waarop u wenst te reserveren en klik vervolgens op de blauwe
knop ZOEKEN..

2) U krijgt een overzicht van de bezetting op de verschillende banen.
grijs : geen plaatsen meer vrij
rood : nog een beperkt aantal plaatsen vrij
groen : nog veel plaatsen vrij
In elk vakje wordt aangeduid hoeveel vrije plaatsen er nog beschikbaar zijn.
Klik op de baan, dag en tijdsblok dat u wenst te reserveren.

3) Vervolgens worden de nog beschikbare plaatsen getoond. U klikt op de groene pijl om te
reserveren en volgt de verdere stappen om uw reservatie te bevestigen.
Indien u een andere dag of tijdsblok wenst, kan u klikken op de blauwe knop EXTRA
ZOEKCRITERIA.

PRO-RESERVATIE : golfles reserveren
4) Klik op de blauwe knop vooraan om een beschikbare pro op Koksijde Golf ter Hille te kiezen.

5) Klik op een groen vakje om uw golfles te reserveren.

RESERVATIE VOLTOOIEN
6) Bevestig uw teetime via

en

Bevestig uw pro golfles via “gegevens bevestigen en prijs bepalen” en
“verder naar betaling” :

Opmerking:
-

Gelieve het einduur en het aantal deelnemers voor de golfles op te geven.
Controleer ook even of je persoonlijke gegevens juist en volledig werden ingevuld.

7) Ten slotte wordt u doorgestuurd naar de betaalpagina.
Betalende golfers* betalen online met Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro of American
Express via “Ogone”.
* vrije golfers, niet-terrein abonnees en bezoekers van Koksijde Golf ter Hille (bij het boeken van een starttijd)
* iedereen (bij het boeken van een golfles)

U kan met de VVG app op uw smartphone ook betalen door het inscannen van de QR code.
=> U ONTVANGT EEN EMAIL TER BEVESTIGING INDIEN UW RESERVATIE IS GELUKT.

Veel speelplezier!

