
•  Kies een plaats of tik je postcode in om een Resto in jouw 
buurt te vinden. 

•  Daaronder vind je alle locaties van Resto VanHarte. 
•  Kies de plaats waar jij wil reserveren en klik daar op. 

Je kunt nu op drie manieren Reserveren: Via de button 
reserveren A , via een link B  in het eerste tekstblok en 
rechtstreeks via de widget reserveerbutton C  rechtsonder.  

Kijk voor het invullen
van je reservering op
de volgende pagina’s:
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Met behulp van deze flyer leggen we je stap voor  
stap uit hoe je online bij jouw favoriete Resto kan  
reserveren.

Wij hopen je snel te treffen aan tafel bij Resto VanHarte. 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
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Klik nog NIET! op: Reserveer nu.

• Klik op het nummer van het aantal 
personen waarmee je gaat eten. 

• Klik op Personen Klik op Datum

•   Met de pijltjestoetsen links-  
en rechtsboven ga je naar latere  
of eerdere data.

•   Klik op de datum waarop je  
wilt komen. 

Alleen de data waarop de gekozen  
locatie open is, zijn te kiezen. 

Als je hebt geklikt op het  
vakje voor het aantal  
personen, ga je vanzelf terug 
naar het vorige scherm:

Je hoeft niet te klikken op
Tijd, de tijd staat vast.

x
Klik nu op RESERVEER NU
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Je komt dan weer in het 
beginscherm. 

Kijk op de volgende pagina:



Wanneer u een plaats aan een tafel reserveert gaat u akkoord met onze Voorwaarden. Er wordt 

direct een plaats aan een tafel voor u gereserveerd. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Heeft u belangrijke dieetwensen, allergieën of andere opmerkingen? 
Vul dat hier in. Wij zullen hier rekening houden waar mogelijk is.

Vul voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer in.
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Klik na het invullen op: Reserveer nu
Je krijgt een bevestiging per e-mail. 
Wanneer je iets wilt wijzigen of 
annuleren kan dat via deze  
bevestigingsmail.

Tot snel in ons buurtrestaurant!

www.restovanharte.nl

Zorg goed voor
jezelf en voor elkaar


