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Handleiding Online Boekingssysteem GreenSeat  (ROB) 

Met behulp van ROB, het Reispartner Online Boekingssysteem, kunt u als reisorganisatie snel online 

GreenSeat CO2-compensatie boeken voor uw klanten. Het systeem is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. 

Met deze handleiding wordt kort uitgelegd hoe het werkt. 

Inloggen ROB 

Ga met uw internetbrowser naar http://greenseat.nl/reispartner. Vul in het inlogscherm de gebruikersnaam 

en het wachtwoord van uw organisatie in en klik op de knop verzend. 

  

Boekingsformulier 

Als u bent ingelogd, vult u het online formulier in: 

 Klik eerst aan om welk vervoersmiddel 

het gaat. 

 Zodra u dat hebt aangegeven kunt u de 

bestemming invullen.  

 Als deze is ingevuld wordt de prijs van de 

GreenSeat aangegeven op basis van het 

zonemodel (zie prijsbijlage) 

 Vervolgens geeft u het aantal pax aan en 

komt de uiteindelijke prijs in beeld te 

staan. 

 

Gegevens op Certificaat 

Per boeking ontvangt de consument 1 certificaat 

via de mail als bewijs van de compensatie.  

 Vul de voor,- en achternaam in van de 

boeker (komt in de aanhef van de mail) 

 Vul het e-mail adres in waarop de klant 

het certificaat wilt ontvangen 

 Geef aan welke tekst op het certificaat 

moet komen te staan. 

 

Verzenden 

Om de boeking compleet te maken;  

 Vult u uw naam in en 

 Drukt u op verzenden 

 

Boeking bevestigen 

U krijgt vervolgens een overzichtscherm met de informatie die u kunt doornemen met de consument. Op 

de pagina kunt u de boeking nog wijzigen of annuleren. Als alle gegevens kloppen klikt u op boeking 

bevestigen.   

 

http://greenseat.nl/reispartner
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Na bevestiging van de boeking 

 De klant ontvangt binnen een 1 dag het certificaat op het opgegeven mailadres. Omdat de klant 

het certificaat meteen ontvangt is later annuleren van de boeking niet mogelijk. 

 De reisorganisatie ontvangt een boekingsbevestiging en periodiek een verzamelfactuur. Na 

betaling verzorgt GreenSeat de CO2-compensatie. 

 Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met GreenSeat via info@greenseat.com of 

030-2326175. 

 

mailto:info@greenseat.com

