
Zelf annuleren en/of wijzigen? 
 
U kunt uw reserveringen zelf inzien, wijzigen en annuleren via de link in elke willekeurige 
reserveringsbevestiging van Het Coachhuis.  
De reservering kunt u aanpassen tot 24 uur voor aanvang, daarna wordt de reservering geblokkeerd in het 
systeem, zie ook onze algemene voorwaarden. 
 
In iedere bevestigingsmail van Het Coachhuis staat de zin: Uw geplande reserveringen inzien of zelf annuleren 
of wijzigen? Klik hier.  
Als u in de reserveringsbevestiging op die link klikt ziet u een overzicht van uw reserveringen.  
 
U kunt per reservering kiezen om de sessie te wijzigen of annuleren.  
 

Sessie annuleren 
 
Als u de sessie wilt annuleren klikt u op het tabje “annuleren” van de reservering die u wilt wijzigen. 

 
 
Weet u zeker dat u de reservering wilt annuleren? Klik dan op Ja! 

 
 
 
Sessie wijzigen 
Als u de sessie wilt wijzigen klikt u op het tabje "wijzigen" van de reservering die u wilt wijzigen. 

 
 
Vervolgens kiest u opnieuw de datum, tijdstip, duur en locatie! 
 

 
 
Vervolgens slaat u de reservering opnieuw op via het tabblad "wijzig datum en tijd"   

 

https://www.hetcoachhuis.nl/algemene-voorwaarden


 
Vervolgens kunt u kiezen of u alleen de tijd of ook de ruimte wilt wijzigen. 
 
Wenst u alleen om de tijd de wijzigen dan klikt u in het eerste blok “wijzig tijd” 

 
 
Wenst u de tijd alsmede de ruimte te wijzigen dan klikt u op “wijzig ruimte” achter de gewenste ruimte. 

 
 
Vervolgens ziet u een pop up verschijnen. U controleert hier de gewijzigde gegevens en bevestigd door op het 
tabje "volgende" te klikken.  
 

 
 
Nu kunt u nog uw publieke informatie en opmerkingen wijzigen en klikt vervolgens op "Reserveren".  
 

 
 
U heeft nu de reservering gewijzigd! 
 
Indien het niet lukt horen wij graag waar u tegenaan loopt en kunt u mailen naar contact@hetcoachhuis.nl. 
 
Tip: sla deze URL op in uw favorieten of op uw beginscherm van uw telefoon/laptop/tablet.  
U kunt zo eenvoudig uw Coachhuis-reserveringen oproepen. Zie de instructies in de bijlage van deze mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
Service Desk Het Coachhuis 

mailto:contact@hetcoachhuis.nl


 
 
Het Coachhuis BV 
www.hetcoachhuis.nl 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent verzoeken 
wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Coachhuis BV aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. In 
case you are not the addressee, you are requested to inform the sender and delete the message. Het 
Coachhuis BV accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
 
 

http://www.hetcoachhuis.nl/

