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Plan Plan Sport
Met Plan Plan Sport kunnen sportaccommodaties worden verhuurd. U kunt
hierbij denken aan tennisbanen, zonnebanken, squashbanen, zwemwater of
sporthallen.
Het systeem werkt via internet en kunt u gemakkelijk koppelen aan uw
bestaande website. Uw relaties kunnen dan via uw website in het reserveringssysteem komen. Zij kunnen zien wat en wanneer iets beschikbaar is en
direct een accommodatie reserveren. Wil iemand dubbelen op een tennisbaan,
dan kan hij/zij ook reserveren voor de andere drie spelers. Ook kunnen zaken
zoals tennisrackets, ballen, etc. worden mee verhuurd.
Het systeem kan omgaan met abonnementen, maar is ook te gebruiken in combinatie met iDEAL, zodat men direct bij het reserveren kan betalen. Bij abonnementhouders wordt een reservering afgeboekt van zijn/haar tegoed.

Beheermodule
De accommodatiehouder krijgt een beheermodule ter beschikking waarmee
de agenda van de betreffende objecten kan worden beheerd. Als een tennisbaan tijdelijk niet kan worden verhuurd i.v.m. werkzaamheden dan geeft u dat
eenvoudig in de beheermodule aan. De baan is dan niet te reserveren op de
geblokkeerde dagen / uren. Men kan ook een optie nemen. Stel een tennisbaan
is al verhuurd maar iemand anders wil deze baan ook op dezelfde dag en tijd-

stip. Hij/zij kan dan een optie nemen. Als de baan geannuleerd wordt, krijgt de
optienemer een e-mail met daarin het bericht dat de baan vrij is gekomen om te
worden gereserveerd.
Men kan ook een reservering annuleren. U stelt echter in de beheermodule in
tot hoe ver van te voren dit nog mag gebeuren. De beheermodule moet u zien
als een computerprogramma op uw computer.
Via de beheermodule kunnen net zoveel accommodaties worden toegevoegd
als gewenst. Ook kan worden opgegeven hoe lang een huurperiode is. Verhuurt
u een tennisbaan per uur of per halfuur, u stelt het zelf in.

Receptiemodule
Via de receptiemodule kunt u on-line zien welke accommodaties verhuurd zijn
en wie deze heeft verhuurd. U ziet bijvoorbeeld wie er over 15 minuten bij u
binnenkomt voor tennisbaan 1. U kunt ook reserveringen die telefonisch binnen
komen boeken via de receptiemodule. De receptiemodule moet u zien als een
computerprogramma op uw computer.

Klantenreserveringsmodule
Dit is het programma waarin uw relaties een reservering maken. Men komt via
uw eigen website terecht in het reserveringssysteem, waarmee de reservering
gemaakt kan worden.
Uw relaties loggen in met een toegangsnaam en wachtwoord. Naast het maken
van reserveringen kunnen zij ook eerdere reserveringen zien en reserveringen
annuleren (als dat (nog) is toegestaan).

Via een duidelijke agenda met verschillende kleuren kan uw relatie zijn/haar
reserveringen, opties en de beschikbaarheid zien.

Verhuur sportzalen
Stel dat u jaarlijks sporthallen verhuurt aan verenigingen. Een vereniging kan
dan voor bijvoorbeeld een heel jaar of een bepaalde periode een sporthal
huren. Ook zij loggen in het systeem in en leggen de gewenste periode vast
als deze beschikbaar is. Wilt u liever zelf de jaarreserveringen vastleggen, dan
doet u dat eenvoudig via de receptiemodule.

Over het systeem
Plan Plan Sport is een on-line reserveringssysteem. U heeft alleen een computer nodig met een internetverbinding en een browser, bijvoorbeeld Internet
Explorer. Via een gebruikersnaam en wachtwoord heeft u vanaf iedere computer met internet toegang tot uw beheer- of receptiemodule.

Reserveringen
Het systeem stellen wij ter beschikking op basis van lease. U koopt een reserveerbundel in tegen een bepaalde prijs. Hoe meer reserveringen u in één
keer inkoopt, hoe lager de kosten per reservering. U gaat geen contract met
ons aan voor een lange periode. Nadat u een bundel heeft gekocht kunt u te
allen tijde stoppen met het systeem. Restitutie van het bundeltegoed is echter
niet mogelijk. Dat is uw ondernemersrisico.

Wat is precies een reservering?
Als iemand een zonnebank reserveert voor één moment, dan is dat één reservering. Reserveert iemand een tennisbaan voor vier spelers, dan gaat er
maar één reservering af van het tegoed. Het blijft immers maar één baan op
één moment. Huurt iemand één baan op vier verschillende momenten op een
dag, dan zijn het vier reserveringen die in mindering worden gebracht. Huurt
iemand een baan voor vier aaneengesloten uren, dan is het maar één reservering.
Stel dat een vereniging een sporthal huurt voor 40 weken over een heel jaar,
dan worden er 40 reserveringen in mindering gebracht. Het zijn immers 40
reserveermomenten.
Met de reserveerbundel ‘leased’ u het systeem. Hierin is verder alles inbegrepen zoals gebruik van de helpdesk, updates en zaken die bij on-line software
aan de orde zijn. Dit zijn o.a. hostingkosten en dataverkeer.

De kosten van de bundels (tarieven 2013)
Bundel 1
Bundel 2
Bundel 3

5.000 reserveringen € 1.250,10.000 reserveringen € 2.400,20.000 reserveringen € 4.400,-

(€ 0,25 per reservering)
(€ 0,24 per reservering)
(€ 0,22 per reservering)

De prijzen zijn exclusief BTW. Verwacht u meer reserveringen, dan is de
aankoop van een grotere bundel mogelijk. Wij bieden u dan graag een offerte
aan.
Als laatste hieronder nog de tekst uit de overeenkomst die u bij het aangaan
dient te ondertekenen:

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Voor het gebruik van het systeem
dient telkens vooraf een bundel met reserveringen te worden gekocht. Zodra
een bundel voor 90% verbruikt is volgt automatisch een nieuwe factuur voor
een zelfde bundel als daarvoor, mits tijdig (vóór het verbruik van 90%) wordt
aangegeven dat er voor een andere bundel wordt gekozen. Nadat een nieuwe
bundel is ingegaan kan deze niet meer worden gewijzigd in een andere bundel.
U kunt stoppen met het systeem wanneer u maar wilt. U dient ons wel tijdig
hiervan in kennis te stellen, tenminste voordat 90% van de bundel is verbruikt.
Restitutie van een bundeltegoed is niet mogelijk. Het tegoed van een bundel
blijft drie jaar geldig, hierna vervalt deze en ook hierbij is restitutie niet mogelijk.
Het tegoed van een bundel kunt u volgen in het systeem.
De tarieven van de bundels kunnen jaarlijks worden aangepast aan de prijsstijgingen. De tarieven zijn exclusief BTW. De factuur dient binnen 14 dagen
na factuurdatum te zijn voldaan. Niet of niet tijdig betalen kan resulteren in het
(tijdelijk) blokkeren van het systeem en het in rekening brengen van heropstartkosten.
Iedere reservering die gedaan wordt, zowel door de klant via internet als door
het personeel van bovenstaand bedrijf geldt als één reservering en wordt als
zodanig van het bundeltegoed afgeboekt. Bij een reservering van meerdere
dagen/tijden tegelijk is het aantal reserveringen gelijk aan het aantal dagen/tijden waarvoor de reservering wordt gedaan. Annuleringen door klanten worden
niet in rekening gebracht op basis van een ‘Fair Use Policy’. Dit houdt in dat
annuleringen alleen gedaan mogen worden bij werkelijke annulering met een
geldige reden. Indien Plan Plan Internet BV van mening is dat er onterecht annuleringen worden gedaan, bijvoorbeeld veelvuldig kort voor de aanvang van
een gereserveerd object, dan behoudt Plan Plan Internet BV het recht een tijd
in te stellen waarbinnen niet meer onbetaald geannuleerd kan worden.
Verder zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Plan Plan Internet BV van
toepassing, waarvan u een exemplaar aantreft op de achterzijde van het eerste
blad van deze overeenkomst en waarmee u door ondertekening akkoord gaat.
Plan Plan Internet BV is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de contractant met het systeem omgaat. Dit o.a. in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij adviseren u om iedere gebruiker u te laten
machtigen om zijn/haar gegevens in het systeem te mogen opnemen. U bent
wettelijk zelf verantwoordelijk zich te houden aan de WBP.
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt. U dient één getekend exemplaar z.s.m. aan ons te retourneren, doch vóór de ingangsdatum van het systeem. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde retourenvelop.

Meer vragen?
Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op.

Plan Plan Internet BV
Dr. A.F. Philipsweg 15 F
9403 AC Assen
T (0592) 333 600
F (0592) 333 601
E info@ppibv.nl

