Naam:_________________________________

Vanaf 24 juni kan je je groepslessen die starten op 1 juli via onze gratis
app reserveren.
Woensdag 24 juni kan je je via onze app inschrijven voor alle groepslessen die gegeven worden op woensdag 1 juli. Elke
dag komt er een dag bij om te reserveren, zo kan je tot en met 8 dagen van te voren je lessen gaan vastleggen.
Zolang we beperkt open mogen moet je je voor ALLE groepslessen inschrijven.
Als we in de toekomst weer regulier open mogen zal dit alleen voor de lessen zijn waar je materialen voor nodig hebt.

App installeren, hoe gaat dat in zijn werk?
Stap 1: Ga naar je app store op je telefoon.
Stap 2: Zoek de app: Concapps BV en scroll naar beneden naar de oranje app genaamd SportCom, instaleer deze app.
Dit is een app waar veel sportcentra in Nederland bij aangesloten zijn.

Stap 3: Als je de app hebt geïnstalleerd zoek je via plaatsnaam (Schiedam) of via de naam FitsportLand naar onze
sportschool, klik op FitsportLand en geef akkoord om het logo te veranderen in het logo van FitsportLand.
Stap 4: Je komt nu in onze app. Ga naar het lesrooster en klik op de les die je wilt volgen, check de datum en klik op
aanmelden. Vervolgens moet je inloggen door middel van je lidnummer en geboortedatum.
Je staat bij ons inschreven met de volgende gegevens, gebruik deze gegevens om in te loggen:
Lidnummer: _________________________
* Geboortedatum:____________________
(geboortedatum bijvoorbeeld 5 juli 1978, vul in: 5-7-1978)
* Geboortedatum: als wij geen geboortedatum in ons systeem hebben gebruik je 1-1-2000.

Les reserveren?
•
•
•
•
•
•

Ga in onze app naar LESROOSTER.
Kies de datum en de les die je graag wilt volgen (tot en met 8 dagen vooruit).
Klik op je keuze en onderaan op aanmelden, kies de datum waarop je je wilt aanmelden en kies JA.
Nu sta je ingeschreven voor de les.
Wij ontvangen hier ook een bevestigingsmail van.
Ben je verhinderd? Dan ben je natuurlijk verplicht je via de app af te melden (lesrooster > desbetreffende
les > onderaan = afmelden).

Is er geen plek meer via de app of geen smartphone?
Bel 010-4710404 wij houden wat plekjes achter de hand via een inschrijflijst.

Voor- en achternaam:________________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________________________________
E-mail adres: _______________________________________________________________________________

