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De beste reserveerervaring
voor je gasten én je medewerkers

Commissievrij reserveren in Google!
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Gebruiksvriendelijk 
CMS

Mobiele flexibiliteit

Méér dan de ideale 
kassa

Widget

Eenvoudig gastenlijsten beheren
• In één oogopslag overzicht tafelbezetting
•  Walk-ins binnen seconden verwerkt
• Gasten in- en uitchecken zo geregeld

Online reserveren
•  Digitale boekingen direct  

realtime verwerkt
•  Online reserveren via Google,  

eigen website(s) en Facebook
• Gepersonaliseerde e-mails  
 en sms-berichten versturen

App overal
• Voor jouw tablet en mobiel
• Werk onderweg of thuis door
• App werkt óók offline!

Alle data in eigen beheer
•  Één van de grootste tafel- 

reserveringssystemen ter wereld
• Beste reserveerervaring voor  
 je gasten en team
• Altijd commissievrij!

Reserveringswidget 2.0
•  Floating widget zichtbaar op elke websitepagina
•  Aanpasbaar aan jouw huisstijl
•  Aanbiedingen, specials en arrangementen eenvoudig 

zelf aan te maken

Gemakkelijk in ge-
bruik

Als ondernemer wil je je reserveringen, tafelplanningen en 

gastgegevens zélf beheren. Onafhankelijk van commerciële 

boekingssites. Met booq Tafelreservering houd je probleemloos 

zelf de regie in handen. Dit reserveringssysteem is het snelste 

en betrouwbaarste op de markt. En altijd commissievrij!

Reserveringen beheren  
was nog nooit zo eenvoudig
Op het startscherm zie je in één oogopslag  
welke tafel beschikbaar, gereserveerd of bezet is. 
Sleep reserveringen eenvoudig naar andere tafels 
voor een optimale bezetting. En walk-ins? Die zet  
je binnen enkele seconden in het systeem, zodat 
je bezettings graad actueel blijft. Ook gasten in- en 
uitchecken en je wachtlijst beheren was nog nooit 
zo eenvoudig. In deze overzichtelijke lijst zie je welke 
gasten wanneer op welke tafel staan ingepland. 
Melden gasten zich, dan kun je deze in de lijst 
aanvinken als gearriveerd of geplaceerd en zie je in 
één oogopslag of de gast een aanbieding, special 
of arrangement heeft geboekt. Zo houd je perfect 
overzicht. 

Digitale boekingen direct verwerkt
De software zelf op maat inrichten is erg simpel dankzij het  
handige regelpaneel. Hier stel je niet alleen je eigen tafelplan in, 
maar ook alles rondom online reserveringen. Gasten kunnen erg 
eenvoudig op jouw website via een speciale floating widget (in 
jouw huisstijl!) reserveren. Bovendien is er de mogelijkheid om 
zelf speciale arrangementen of acties toe te voegen (kerstbuffet, 
moederdagbrunch, happy hour). Deze komen prominent met 
een bijpassende foto in beeld en stimuleren je gast om deze te 
reserveren. Jij bepaalt vervolgens voor welke tijdsvlakken er online 
gereserveerd kan worden, en wat het maximale aantal gasten per 
tijdsvlak mag zijn. 24/7 online reserveringen ontvangen via website  
of zelfs via Facebook? Zo geregeld! Of gepersona liseerde e-mails 
en sms-berichten versturen? Geen probleem: berichten kunnen 
automatisch (bijvoorbeeld na afloop van een reservering)  
of handmatig worden verzonden!

Tafels rechtstreeks in Google reserveren 
Doorklikken naar jouw website of Facebook is met booq  
niet eens meer nodig: jouw gasten kunnen réchtstreeks  
vanuit Google een tafel regelen. booq werkt namelijk samen 
met Reserveren met Google. Bij de Google zoekresultaten  
zien je gasten de beschikbaarheid van jouw restaurant,  
waarna ze een reservering kunnen plaatsen. Ook reserveringen 
vanuit Google verschijnen direct in de booq-planning.  
Zo reserveren is alleen mogelijk met een Google account,  
wat de kans op no-shows aanzienlijk verlaagt. De eerste 
resultaten van dit nieuwe kanaal laten maar liefst 3 tot 5% 
meer boekingen zien: kies ook voor een extra groot bereik, 
verbeterde zichtbaarheid én meer inzicht in je online kansen!  
En het mooiste nieuws? 100% commissievrij!



0880 55 66 77
booqtafelreservering.nl

Eenmaal de app, altijd de app
Wist je trouwens dat booq Tafelreservering 
vanuit je receptie, keuken, bar, kantoor én 
thuis toegankelijk is? Met onze handige 
app! Je kunt dus niet alleen op je computer 
aan de slag, maar óók op je smartphone of 
tablet. Onmisbaar voor elke eigenaar, chef 
en manager. En de app werkt zelfs offline. 
Zonder internet kun je dus gewoon door  
blijven werken.

Succes booqen met je hele  
bedrijfsvoering in één oplossing? 
Ontdek de booq Bricks:

• POS • Pinapparaten 
• Tafelreservering • Personeelsplanner
• Bar/Kitchen Manager • QR-bestellen
• Bestelzuilen • Bestelsites
• Ticketing • BI


