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Speciale boekingspagina: 

Speciaal voor zijn dealers heeft Supershuttle Schiphol Service een speciale 

boekingspagina gemaakt. 

Voordeel van deze pagina is, dat de dealer: 

 Interface is stapsgewijs en eenvoudiger; 

 Minder invoer van gegevens; 

 Betere controle op de ingevoerde gegevens; 

 Zoeken op postcode of op bestaande klanten; 

 Mogelijkheid voor het opgeven van speciale wensen; 

 Controle van de prijs, voordat definitief geboekt wordt. 

 

De boekingspagina is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord per 

vestiging/dealer en is bereikbaar via een link onderaan de normale boekingspagina. 

Aanmelden en vragen kunt u richten aan dealers@Supershuttle.nl. 

  

mailto:dealers@Supershuttle.nl


 

Supershuttle Schiphol Service, The Netherlands, info@supershuttle.nl: V2013_03_1.1  T.+31(0)299-474 149 - Versie 1.0 – d.d. 08-04-2013 

2 

Speciale boekingspagina: 

Speciaal voor zijn dealers heeft Supershuttle Schiphol Service een speciale 

boekingspagina. 

Om deze te openen gaat u naar de standaard boekingspagina voor klanten: 

 

Na het tonen van de pagina: 

 

Klikt u onderin op de speciale dealer login knop:  
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Inloggen 

Op de volgende getoonde pagina kunt u uw inlog gegevens invoeren: 

 

Mocht u nog hulp nodig hebben, dan kunt u dit document openen door op de 

“help” button te klikken. 
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Ritkeuze 

In het scherm dient u nu een keuze te maken wat voor soort rit u wilt boeken. 

De meest voorkomende rit keuze is “Retour Schiphol”. 

 

 

 

 

In deze handleiding gaan we uit van “Retour Schiphol” , bij een andere keuze heeft 

u minder velden in te vullen of zijn velden omgedraaid.   
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Heenreis 

Als eerste stap wordt de locatie waarvan de passagiers(s) opgehaald dienen te 

worden ingevuld. 

 

U kunt het u zelf makkelijk maken door op het “vergrootglas”   te klikken.  Hier 

kunt u een adres selecteren via postcode of een eerder gereden klant: 

U selecteert de bestaande klant of drukt na het invullen van de postcode op “zoek” 

 

Het programma vult, indien mogelijk de overige gegevens in, u kunt evt een locatie 

toevoegen: 
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Druk vervolgens op “Ok” en u kunt de datum gegevens invoeren: 

 

Houdt rekening met de juiste datum in geval van, de datum voor het ophalen is hierbij bepalend. 

Gebruik de  kalender functie voor het selecteren van de juiste dag in het juiste formaat. 

De ophaaltijd en vluchttijd bestaan beide uit een uren veld en minuten veld, in dit voorbeeld dus kwart 

over vier in de nacht en half acht in de ochtend. 

Supershuttle Schiphol Service is nimmer verantwoordelijk voor eventuele fouten met ingevoerde datums, 

overleg dit altijd met de klant. 

Voor controle vragen wij ook het vluchtnummer en de bestemming: 

 

 

Indien velden niet correct worden ingevuld, verschijnt er een rood signaal  achter het betreffende 

veld, hierdoor wordt het onmogelijk om door te gaan, zonder deze velden van de juiste waarde te 

voorzien. 

 

Klik vervolgens op “Next” voor de volgende stap: 
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Terugreis 

Bij de terugreis, zijn zoveel mogelijk velden al ingevuld: 

 

Alleen het vluchtnummer is nog nodig.  Vul dit correct in, aangezien onze planning 

eventuele vertraging op tijd kan inschatten. 

Voor de aankomst hebben wij de juiste datum en tijd nodig: 

 

Zie de opmerkingen bij de vertrekdatum voor de juiste werking. 

Het adres is al ingevuld en kan niet worden gewijzigd: 

 

 

Klik vervolgens weer op ”Next”. 
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Passagier(s) 

Vul in het volgende scherm de gegevens van de klant in, als u een bestaande klant 

heeft geselecteerd, zullen de meeste velden al ingevuld zijn. 

Let goed op de tekst in de informatie  velden, aangezien deze belangrijke info 

bevatten. 

 

 

 

Klik vervolgens weer op ”Next”. 
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Extra adressen 

Het kan voorkomen dat een klant samen met een ander persoon op reis gaat die 

op een andere locatie instapt.  Dit kan in dezelfde woonplaats of in een 

aangrenzende woonplaats.  Twee adressen in dezelfde woonplaats kan al  

vanaf € 0,- euro, neem voor de zekerheid even contact op met de centrale in geval 

van twijfel. 

Klik op de knop extra adressen om de invoer velden te tonen, de invoer methode is 

gelijk aan die van de andere adressen:  

 

Bijzonderheden 

Deze gegevens zijn uniek voor de dealer pagina en hier kunt u aangeven of er 

speciale condities gelden voor de rit. 

 

Bij twijfel kunt u altijd bellen met de planning voor de juiste invulling en eventueel 

geldende meerprijzen.  Klik vervolgens op ”Submit”. 
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Boeken 

Voordat de boeking definitief wordt, krijgt u nog een overzicht te zien van 

belangrijkste gegevens van de boeking: 

 

U dient akkoord te gaan met de voorwaarden, anders is boeken niet mogelijk.  Na 

het “OK” klikken wordt de boeking aangemaakt en krijgt u direct een voucher 

toegezonden per mail. 
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Voucher 

Op het ingevulde email adres ontvangt u de voucher voor de rit(ten).  Bewaar het 

voucher goed, hier staan zowel de heenreis als een evt. terugreis op vermeld met 

de juiste datums.  Controleer deze nogmaals om problemen achteraf te 

voorkomen. 

Op de voucher staan naast de gegevens van de rit(ten) ook de voorwaarden en 

eventuele bijzonderheden  vermeld. 

 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:  

dealers@Supershuttle.nl 

of met 

0900 - 7 000 000 

 

mailto:dealers@Supershuttle.nl

