App store

Play Store

Les reserveren via de App
Download de App: Compedfit
via de App store of de Play store.
Open de app. Klik onder
Klantnummer/Postcode
op de knop: wissen
Log in met je:
-Klantnummer *
-Persoonlijke postcode (1234AB) **
en klik op: Inloggen.
Zie je nu ons logo?
Dan is de app klaar voor gebruik.
*Het klantnummer vind je op je pasje
(bv. 80072836, dan is 7283 je
klantnummer of de laatste 4 cijfers
zoals, in het andere vb. 6249)

Les reserveren via de website
Klik op onze website
sportcentrumdeleeuw.nl op de knop:
online reserveren, je vindt deze op onze
homepagina rechts bovenin.
Log in met je:
- Klantnummer *
- Persoonlijke postcode (1234AB) **
en klik op: Inloggen.
*Het klantnummer vind je op je pasje (bv.
80072836, dan is 7283 je klantnummer of
de laatste 4 cijfers, zoals in het andere vb.
6249)

Of mail ons:
Sportschooldeleeuw@hotmail.com
** probeer ook eventueel je oude
postcode. Geef dan nog wel even je
nieuwe adres aan ons door.
Les reserveren
Je bent nu voor het eerst ingelogd en je
kunt nu starten met het reserveren van
je les.
Kies dag, het volgende scherm opent
Kies les, het volgende scherm opent
Kies tijdstip, het volgende scherm opent
Kies vervolgens onderin het scherm:
Reserveren
Je ziet nu dat: Beschikbaar is gewijzigd
naar: Gereserveerd.

Of mail ons:
Sportschooldeleeuw@hotmail.com
** probeer ook eventueel je oude postcode.
Geef dan nog wel even je nieuwe adres
aan ons door.
Les reserveren
Je bent nu voor het eerst ingelogd en je
kunt nu starten met het reserveren van je
les.
Kies dag (in de kalender)
Kies les
Kies tijdstip
Klik op de knop Reserveer
Klik op de knop Opslaan
Je ziet nu dat de tekst Beschikbaar is
gewijzigd naar Gereserveerd.

Eigen reserveringen
Onderin het scherm vind je de knop:
Eigen. Zo heb je de geplande lessen
altijd bij de hand.

Eigen reserveringen
Klik op de knop: Eigen reserveringen
Zo heb je de geplande lessen altijd bij de
hand.

Reservering annuleren
Log in. Als je al ingelogd bent kies dan:
Eigen (Knop onderin)
Zoek de les op die je wilt annuleren,
het volgende scherm opent.
Kies onderin het scherm: Annuleer
Als je kiest voor: terug (links boven in
het scherm) zie je ter controle dat de les
weer beschikbaar is. We vragen je om je
z.s.m. af te melden, mocht je niet
kunnen sporten. Dit kan 24 uur per dag
7 dagen in de week. Hiermee geef je
andere klanten de gelegenheid alsnog te
kunnen sporten.

Reservering annuleren
Log in. Als je al ingelogd bent kies dan:
Eigen Reserveringen
Zoek de les op die je wilt annuleren,
Klik op: Annuleer reservering
Kies: Ja

Reserveplek
Is de les vol maar is er nog wel een
reserveplek beschikbaar dan kun je
deze ook reserveren. Je ontvangt
automatisch mail, zodra iemand zich
afmeldt en kun je toch meedoen met
deze les.
Wanneer je besluit niet mee te doen met
deze les, meld je dan z.s.m. af zo geef
je anderen de kans te sporten.
Veel sportplezier!

Reserveplek
Is de les vol maar is er nog wel een
reserveplek beschikbaar dan kun je deze
ook reserveren. Je ontvangt automatisch
mail, zodra iemand zich afmeldt en kun je
toch meedoen met deze les.
Wanneer je besluit niet mee te doen met
deze les, meld je dan z.s.m. af zo geef je
anderen de kans te sporten.
Veel sportplezier!

Als je kiest voor: terug zie je ter controle
dat de les weer beschikbaar is. We vragen
je om je z.s.m. af te melden, mocht je niet
kunnen sporten. Dit kan 24 uur per dag 7
dagen in de week. Hiermee geef je andere
klanten de gelegenheid alsnog te kunnen
sporten.

