
Hoe werk je met de online massage agenda? Hoe 

reserveer je een privémassage? 

 

Een tip: verklein deze pagina zodat je die naast de online massage agenda kunt bekijken 

en mee volgen. 

We hebben dit massage agenda systeem ingevoerd omdat jij meteen zelf ziet welke dagen en uren 

vrij zijn van de masseur van jouw keuze. 

Er zijn ook geen dubbele boekingen meer mogelijk. 

Hoe ga je te werk? 

Je moet je eerst éenmalig registreren. 

Als je nog niet bent geregistreerd in de online massage agenda volg dan de volgende 

stappen: 

Ga naar onze website:  

https://tantramannen.be 

Als je wil kan je hier nu vooraf nog even bij “privémassages” de soort massages bekijken en ook info 

vinden over onze masseurs. 

In het gedeelte “referenties” vind je commentaren over onze masseurs. 

Klik dan onderaan de knop: 

“Boek je afspraak nu!” 

Je ziet de “mijn onlineagenda” 

Vul in het kadertje je gegevens in: 

*je familienaam: je mag die voluit vermelden maar de eerste drie letters volstaan ook! 

*je voornaam 

*je geboortedatum met dag, maand en jaar 

Klik op “Aanmelden”  

 

 

Je krijgt een scherm “registratie” 

Dit scherm moet je maar één keer invullen maar het komt er wel op aan dat je goed 

onthoudt wat je invult. Dus het is van groot belang dat jij je naam, voornaam en 

geboortedatum correct invult. Jij wordt pas als gebruiker herkend als het systeem jouw 

gegevens in de database terugvindt.  

Vul minimum alle vakjes met een * in. 

Je kiest een gebruikersnaam, dat mag ook je eigen naam zijn. Dat mogen ook de eerste 

drie letters van bijvoorbeeld je familienaam zijn. Drie letters volstaan voor het systeem.  

https://tantramannen.be/


Je kiest een wachtwoord 

Je bevestigt dat wachtwoord 

Je vult dan je familienaam in, (niemand anders kan jouw gegevens zien) die zal normaal al ingevuld 

zijn; 

Je voornaam, die zal normaal al ingevuld zijn; 

 je postcode,  

je gemeente,  

Je mag telefoon invullen maar moet niet, maar het is wenselijk als wij jou moeten bereiken. Wij 

bellen je NOOIT op maar kunnen, indien nodig, een neutrale sms sturen met de tekst: “gelieve je 

mailbox na te gaan, aub”. Dus als iemand anders je telefoon zou opnemen weet hij of zij niet 

waarover het gaat.  

Je emailadres toevoegen. 

Je emailadres bevestigen. 

Je vult je geboortedatum in, die zal normaal al ingevuld zijn. 

En dan, voor ons heel belangrijk om je terug te vinden in onze adresbestanden:   

Het invullen van de “massage-adrescode”: dat is het getal van vier cijfers, beginnend 

met het cijfer 9 dat je in de onderwerp regel bovenaan van deze e-mail vindt. 

Na het invullen klik dan op “verstuur”. 

Nadien krijg je een scherm met de bevestiging van je registratie. 

Je klikt op “registreren”. 

Of eventueel op “aanpassen” als je nog iets wil wijzigen. 

Je kunt het hier nu bij laten als je dat wil.  Je kunt, wanneer jij dat wil, een afspraak maken, nu of op 

een later tijdstip.  Vergeet echter je gebruikersnaam en paswoord niet! 

Als jij nu een afspraak wilt maken dan ga je verder 

Je krijgt een scherm met: 

Wat wenst u te doen?  

Je kunt kiezen uit 

*een afspraak maken 

*een afspraak zoeken of verwijderen 

 

Wij gaan in ons voorbeeld “een afspraak maken”  

Je krijgt een scherm met  

Kies een type massage 

En dan komt er een lijst met alle soorten massages die je kunt kiezen. 

Je kiest bijvoorbeeld voor: combi hammam + ontspanningsmassage van 120 minuten 



Je klikt op “doorgaan” 

Dan krijg je een scherm met 

Kies een masseur voor een afspraak 

Je kunt dan kiezen voor 

Of Een willekeurige masseur dus het systeem zoekt zelf een vrije masseur voor jou op 

Of Serge 

Of Tariq 

Of Ben 

Je kiest bijvoorbeeld voor masseur “Serge” 

En je klikt op “ok” 

Het systeem zal onmiddellijk zoeken naar de datum met de eerst beschikbare plaats van 

masseur Serge. 

D.w.z. daar waar er voldoende plaats is voor een afspraak die 120 minuten duurt (zie 

jouw keuze hierboven) 

De dagen waar nog maar plaats is voor één uur, 60 minuten dus, gaat het systeem 

overslaan. 

Je krijgt nu een scherm met een overzicht. 

Je ziet links bovenaan de door jou gekozen masseur (en je kunt jouw keuze daar nog 

wijzigen) 

Je ziet links bovenaan ook welke soort massage je gekozen hebt  

Als de datum voor jou niet geschikt is klik je op de zwarte lijn met “zoek meer 

beschikbare afspraakdata” 

Je kunt dit herhalen tot het systeem een vrije datum voor jou vindt. 

Terloops even vermelden dat je de kolom links onderaan “mijn profiel” nog kunt zien. 

Daar zie jij wat je ingevuld hebt bij de registratie. 

 

We gaan nu verder en kiezen in die vrije datum een uur dat jou schikt. 

Voor jou schikt bijvoorbeeld 18.00 uur. 

Je vinkt het lege vierkantje bij “18.00 uur” aan en het systeem zal automatisch vier 

vakjes van 30 minuten voor jouw afspraak vrij houden. 

Je krijgt nu een scherm met de vraag of jij jouw afspraak op die dag en dat uur wenst.  

Je kunt eventueel nog een reden geven maar dat hoeft niet. 

Je kunt aanklikken of je een bevestiging via e-mail wenst. We raden je wel aan om dit te doen. 

En dan klik je op “Bevestigen”. 

Je ziet nu dat je afspraak succesvol werd geregistreerd. Je ziet de datum en het uur nog eens. 



Je klikt op “Doorgaan” 

 

Voilà: je afspraak is gemaakt! 

Jij krijgt nog een bevestiging van je reservatie toegestuurd. 

Jij en alle anderen die de online agenda bezoeken zien alleen de tekst “bezet” en niets 

anders. 

Jouw naam en welke massage je gekozen hebt is dus niet te zien. 

Wijzelf zien op een ander scherm jouw naam uiteraard staan en kunnen via je profiel je 

gegevens opvragen om jou een betaaldocument toe te sturen. 

Dat betaaldocument dient om jou een voorschot te vragen. 

Er zijn meerdere mogelijkheden tot betalen. Het beste en het snelst is via de bank maar 

er zijn ook een paar anonieme manieren om geen spoor van betaling na te laten. 

Onze masseurs werken dus alleen maar via een voorschotbetaling. 

We vragen om te betalen tegen een bepaalde datum. 

Bij niet tijdige betaling wist het systeem jouw afspraak automatisch. 

Na de betaling krijg je van ons een opvolgmail met alle gegevens die je nodig hebt. 

Als je nu een tweede keer een massage boekt krijg je een scherm dat alleen maar je 

naam, je voornaam en je geboortedatum vraagt.  

Je klikt op “aanmelden”. 

Je komt dan meteen in het scherm “wat wenst u te doen?” 

En dan volg je de procedure zoals hierboven beschreven. 

Veel succes! 

 


