INFORMATIE HOE MAAK IK EEN BOEKING VOOR EEN CURSUS OF GROEPSLES BIJ FITFYSIEK
Ga naar:
https://fitfysiek.trainin.app
En maak een account aan. Zonder een account is het niet mogelijk om te boeken bij fitfysiek.
1. Je logt in op het account dat aangemaakt is voor jou op de bookingsapplicatie
2. Je gaat onderin naar het tweede tabje PLANNING.
3. De balk bovenaan (KIES ACTIVITEIT) selecteer je bij het kopje GROEP wat je desbetreffende
activiteit keuze is. Selecteer deze keuze.
4. Alle activiteiten die in die week OF eerst volgende mogelijkheden staan nu op het scherm.
5. Selecteer een datum van een cursus en druk op aanmelden
Er zijn nu twee opties. Ga door met 6B als je al credits gekocht hebt. Ga verder met 6A als dit
nog niet het geval is
6. A . Er staat nu een melding dat je nog geen credits gekocht hebt en je deze eerst moet
aanschaffen wil je een boeking maken. Maak een keuze welke credits je wil aanschaffen. Er is
een keuze uit:
-

Proefles zwangerfit (gratis, éénmalige aanschaf)
Zwangerfit rittenkaart 10x
Zwangerfit rittenkaart 5x
Zwangerfit losse les
Zwangerfit abonnement 1x per week
Zwangerfit abonnement 2x per week
Zwangerfit abonnement 3x per week

-

De kosten van deze abonnementen zijn zichtbaar onder het tabje SHOP rechts onderin
OF selecteer de keuze en druk op volgende.
Controleer uw gegevens
Controleer de order
Voeg zo nodig nog een opmerking of extra informatie toe
Voeg zo nodig nog een kortingscode toe
Betalen kan alleen via IDEAL en druk op betalen.
De factuur verschijnt in uw mailbox.

-

B. Wanneer je al credits gekocht hebt, kan je direct aanmelden voor de les/cursus. En sta je
direct ingeschreven in de les.
7. Wanneer je wil controleren of de boeking goed is doorgekomen druk dan links onderin op
HOME.
8. Daar zie je onder BOEKINGEN welke boekingen er gepland staan en onder HUIDIG PRODUCT
welke producten er nu nog in je account staan met daarbij de houdbaarheidsdatum van uw
aanschaf.
Wanneer u ingeschreven bent voor een cursus ontvangt u de laatste informatie nog in uw
mailbox. Controleer zo nodig ook even uw SPAMBOX.
Vragen over de app, credits of inschrijvingen kunnen ook via BERICHTEN in de applicatie.
Deze staat onderin tussen PLANNING en SHOP.
Mocht u er nog niet helemaal uitkomen, neem dan gerust contact op via info@fitfysiek.nl

