Installeren van de Sportivity app.
1)
2)
3)
4)

Vanuit de club krijg je een mail met hierin een activatie link
Vervolgens klik je op de link om een account te maken
Daarna voer je tweemaal hetzelfde wachtwoord in
Als je dit hebt gedaan dan verschijnt het de mogelijkheid om de sportivity app te downloaden via google
play storen of de App store
5) Open de app nadat hij gedownload en geïnstalleerd is.
6) Dan kan je inloggen door bij gebruikersnaam je mail adres in te voeren en dan het wachtwoord wat je bij
stap 3 hebt ingevuld en druk op inloggen
7) Dan zie je 3 opties
- Abonnement (hier zie je het soort abonnement wat jij bij ons hebt. Soms staat hier een twee, dit komt
omdat je dan een basislidmaatschap + een twee lidmaatschap zoals groepslessen)
- Facturen (hier zie je of er op dit moment nog iets open staat en daar kan je ook zien wat je precies per
maand betaalt
- Lessen (hier kan je lessen reserveren)

Stappenplan reserveren van lessen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Open de Sportivity app
Druk op lessen
Druk op andere les boeken (onderin in een gele balk)
Ga naar de juiste dag (dit kan bovenin door te klikken op ma / di/ wo/ do/ vr/ za of zo) Wil je een les voor
volgende week boeken dan druk je op het pijltje achter DEZE WEEK
Heb je de les bij de juiste dag gevonden druk dan op de les
Vervolgens zie je dan onderaan ‘inschrijven voor deze les’ in een gele balk staan druk hierop
Dan krijg je de vraag wilt u zich inschrijven?, druk dan vervolgens op ja en u bent ingeschreven voor deze
les!
Leuk, je doet mee met de les.

Uitschrijven van de les?
1)
2)
3)
4)
5)

Open de sportivity app
Druk op lessen
Druk op de les die nu in beeld staan onder geboekte lessen
Vervolgens zie je dan onderaan ‘uitschrijven voor deze les’ in een gele balk staan druk hierop
Dan krijg je de vraag ‘wilt u zich uitschrijven?, druk dan op ja en u bent uitgeschreven voor deze les.

