Stappenplan inschrijven Sport in je Buurt
Webpagina: https://www.sportinjebuurt.be/nl/

1) Ik ben nog niet geregistreerd
Je kan je pas inschrijven voor Sport in je Buurt als je een geregistreerde account hebt waarmee je kan
inloggen. Als je nog geen account hebt, moet je je eerst registreren. Klik op het mannetje
rechtsboven om je te registreren. Daar staat ook een vraagteken bij, omdat je nog niet ingelogd
bent.

Typ onder REGISTREER je mailadres en je krijgt een mailtje met een wachtwoord

a. Je kan dit wachtwoord behouden of wijzigen bij ‘klantgegevens’.

b. Bij ‘Huidig wachtwoord’ vul je het wachtwoord in dat je via mail ontvangen hebt. Bij
‘Nieuw wachtwoord’ kies je jouw eigen wachtwoord en herhaal je hetzelfde
wachtwoord bij ‘Bevestig wachtwoord’. Vergeet dan zeker niet op ‘Wijzigingen
opslaan’ te klikken

2) Ik heb mij wel al geregistreerd, maar ben nog niet ingelogd
a. Klik op het mannetje rechtsboven, daar staat een vraagteken bij.
b. Geef onder INLOGGEN je gebruikersnaam en wachtwoord in. Heb je geen nieuw
wachtwoord gekozen, dan is je wachtwoord datgene dat je via mail ontvangen hebt.
c. TIP: vink ‘Onthouden’ aan zodat je niet telkens opnieuw moet inloggen.

d. Weet je je wachtwoord niet meer? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’
e. Vul je mailadres in en klik op ‘Ontvang een nieuw wachtwoord’. Via mail ontvang je
een link waar je je wachtwoord opnieuw kan instellen.

3) Ik kocht nog geen tienbeurtenkaart
(let op dat er rechtsboven bij het mannetje geen vraagteken staat, want dan ben je niet
ingelogd)

a. Klik op de knop ‘Ik heb nog geen 10-beurtenkaart’.

b. Klik op de knop ‘Toevoegen’

c. Er verschijnt een beurtenkaart in je winkelmandje. Klik op ‘Afrekenen’ om de
beurtenkaart te betalen.

d. Vul uw gegevens in en kies een betaalwijze
e. Als uw tienbeurtenkaart betaald is, zie je het cijfer 10 verschijnen bovenaan rechts
bij het mannetje.

4) Ik heb al een tienbeurtenkaart
(let op dat er rechtsboven bij het mannetje geen vraagteken staat, want dan ben je niet
ingelogd)
a. Als je je wil inschrijven voor een les. Klik dan op de knop ‘Ik heb al een 10beurtenkaart’

b. Kies waar je wil sporten

c. Kies de les die je wil volgen

d. Onder de kalender verschijnt de les die je gekozen hebt. Bevestig je keuze.
e. Bovenaan rechts bij het mannetje wordt er één beurt van je tienbeurtenkaart
afgetrokken.
f. Je les annuleren kan tot 24 uur voor de les bij ‘Activiteiten’.
g. Je kan bekijken welke lessen je reeds gevolgd hebt bij ‘Bestelhistoriek’.
h. Je kan kijken hoeveel beurten je nog hebt bij ’10-beurtenkaart’.
i. Je kan je persoonsgegevens aanpassen en je wachtwoord wijzigen bij
‘Klantengegevens’.
j. Je kan uitloggen om met een ander account op de computer in te loggen via
‘Uitloggen’.

