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Inloggen in uw account 
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Inloggen in uw BeautyBookers salon account 

Vul uw e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft ontvangen in en 
klik op ‘inloggen’. Na het inloggen, komt u in uw salon-account. 
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Inloggen in uw BeautyBookers salon account 

Vul uw e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft ontvangen in en 
klik op ‘inloggen’. Na het inloggen, komt u in uw salon-account. 
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Menu van uw salon account 

Via het pijltje rechtsboven kunt u naar de verschillende opties van 
het menu, zoals uw kalender, klantenoverzicht, salongegevens en de 

support-pagina met uitleg over hoe u de account kunt gebruiken. 

6	  



E-Mail Aanvraag: 
Een aanvraag voor een 
afspraak behandelen 
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Nieuwe aanvraag voor een afspraak via
BeautyBookers

Beste Beauty,

We hebben een aanvraag voor een afspraak ontvangen voor uw salon.

Hieronder vindt u een overzicht van de aanvraag en de klantgegevens.

Behandeling: Smooth rolling
Duur: 85 min.
Prijs: 20,50
Korting: -
Totaal: De klant betaalt € 20,50 in uw salon.

Opties: zondag, 30 juni van 08:30 tot 09:30
Opmerkingen:

Naam klant: Edward Granville

 

Heeft u plek in de salon op de gewenste tijd? Bevestig de afspraak dan in uw account en de klant ontvangt direct
een bevestiging en later een herinnering van de afspraak.

Wanneer u niet beschikbaar bent, kunt u contact opnemen met de klant. U vindt de klantgegevens in uw
BeautyBookers account.

Met vriendelijke groeten,

Het BeautyBookers team

  

www.beautybookers.nl

BeautyBookers <salons@beautybookers.nl>
To: info@granville.nl
Nieuwe aanvraag voor een afspraak via BeautyBookers

 

June 5, 2013 4:41 PM

U ontvangt een aanvraag per e-mail 
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Wanneer een klant via BeautyBookers een afspraak aanvraagt, 
dan ontvangt u een e-mail met de gegevens van de aanvraag. De 
klant kan aangeven welke data en tijdstippen voor haar passen. 

U kunt op basis van de beschikbaarheid in uw salon reageren 
op deze aanvraag door de gewenste tijd te bevestigen of door 

contact op te nemen met de klant om een andere datum en tijd 
af te stemmen. 

voorbeeld e-mail 



Om de aanvraag te behandelen, kunt u in uw salon account op 
de website van BeautyBookers de gegevens inzien en verwerken 

in de sectie ‘aanvragen’. U vindt daar de klantgegevens en de 
mogelijkheid om de afspraak te bevestigen. 

De aanvraag verwerken in uw salon account 
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Wanneer u op ‘bekijken’ klikt, kunt u alle gegevens van de 
aanvraag inzien. 

De details van de aanvraag bekijken 
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U kunt onder ‘Bevestiging afspraak:’ de datum en het tijdstip 
invullen waarop de afspraak past in uw agenda. Klik vervolgens 
op ‘bevestigen en versturen’ en de bevestiging wordt verstuurd 

naar de klant en de afspraak is gemaakt. 

U heeft plek in de salon – wat te doen? 
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Wanneer u niet beschikbaar bent op de data en tijdstippen die 
de klant heeft aangegeven, dan kunt u de klant nabellen om een 
passende nieuwe datum te vinden voor de afspraak. Wanneer u 

deze afspraak vervolgens bevestigd in uw BeautyBookers 
account, ontvangt de klant de definitieve afspraakbevestiging en 

een herinnering van de gemaakt afspraak. 

U bent niet beschikbaar– wat te doen? 
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De klant maakt een 
afspraak in de 

Online Kalender 
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Wanneer een klant een afspraak in uw online kalender maakt, 
dan ontvangt u hiervan een e-mail. In uw Salon Account kunt u 

in uw Kalender de gegevens van de afspraak inzien.  

De informatie van een Online Kalenderafspraak 
bekijken in uw Salon Account 
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Details van de online kalender-afspraak bekijken 
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Afspraken die via de website van BeautyBookers worden 
gemaakt verschijnen in roze in uw kalender. Deze zijn al 

bevestigd naar de klant en kunnen daarmee niet gewijzigd 
worden. Neem contact op met de klant wanneer u alsnog de 

afspraak wilt aanpassen. U vindt de klantgegevens bij de 
gegevens van de afspraak in uw online kalender. 

Wanneer u met uw muis over de afspraak heen gaat, 
verschijnen de details van de afspraak. Wanneer u op de 
afspraak klikt, kunt u de afspraak bekijken, wijzigen of 

verwijderen. 



Vragen? 

Neem gerust contact op via: 
salons@beautybookers.nl 

010 – 717 17 55 
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