Veel gestelde vragen voor gebruik
van Fitmanager.
Versie okt. 2018!

1. Inloggen op Fitmanager
Als je een account hebt aangemaakt, kun je via PC alles regelen en alles inzien, je gevolgde lessen, je tegoed op een
strippenkaart, gedane en geplande betalingen enz. Zodra je inlogt kom je op het dashbord, net als het dashbord van
je auto, geeft dit een overzicht van de situatie van je lidmaatschap.
Links is het menu waarmee je alles kunt inzien en zaken wijzigen, abonnementen en andere diensten betalen enz.
heb je een vraag aan ons, dan klik je op “stel een vraag” (rechts, oranje balk).

1.1.

App

Je kunt een app op je telefoon en/of tablet installeren. Je kunt de Fitmanager app opzoeken in Playstore of via deze
link. De app wordt qua functies steeds meer uitgebreid, maar het kan zijn dat je voor specifieke zaken via PC moet
inloggen. Zijn er problemen met de App, of loopt het programma vast. Log dan uit en opnieuw in. Werkt dat niet,
dan de App verwijderen en opnieuw installeren. Meestal zal er dan sprake zijn van een update, en is je probleem
verholpen.

2. Aanmelden en afmelden voor een les
2.1.

Abonnement

Als je een abonnement hebt, bijvoorbeeld 1 x yoga per week, dan zal de docent je veelal indelen op je vaste uur en
jouw deelname vastleggen voor het komende seizoen (januari t/m juni) en september t/m december. Mocht je
verhinderd zijn, dat moet je je afmelden middels Fitmanager anders ben je de les kwijt. Na afmelding kun je je in een
ander lesuur binnen deze week aanmelden.

2.2.

Lessenkaart

Mensen met lessenkaarten (ook wel genaamd strippenkaarten), plannen binnen de geldigheidsduur van hun kaart
zelf wanneer ze aan een les deelnemen. Heb je een strippenkaart dan ben je dus verplicht je zelf aan en af te melden
via Fitmanager. Hiermee wordt het immers het “saldo” van je kaart bijgehouden.

2.3.

Aanmelden via PC.

1. Log in (gebruikersnaam en wachtwoord) op je account met PC
2. Ga naar “rooster”
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3. Klik op de les die je wilt volgen, klik dan op “registreren”.
4. Alle lessen waar je bent aangemeld zijn groen.

2.4.
1.
2.
3.
4.

Afmelden via PC.

Log in (gebruikersnaam en wachtwoord) op je account met PC
Ga naar “rooster”
Alle lessen waar je bent aangemeld zijn groen.
Klik op de les die je niet meer wilt volgen, klik dan op “afmelden”.

2.5.

Aan/afmelden via app op tablet of telefoon.

1. Download the app in play store.
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2. Meld je aan/Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Als je niet uitlogt onthoudt de app de gegevens
en heb je dit niet meer nodig.
3. Ga naar mijn planning als je wilt afmelden, zie het 1e scherm op afbeelding.
4. Wil je je aanmelden, druk op het plusje, je ziet nu alle lessen waar je uit kunt kiezen (2e scherm). Waar een
groen vinkje achter staat, ben je al aangemeld.
5. Kies een les waar je wilt aanmelden of afmelden door er op te drukken, klik op aanmelden of afmelden
(scherm 3).
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3. Betalen/ kopen abonnement of strippenkaart
3.1.

vanuit email

1. Als je een betalings-email krijgt (let op,
Log eerst uit op fitmanager), klik je op
de link in de email en volg de
instructies.
2. Kies je bank en betaal met Ideal.

3.2.

via Fitmanager

1. Log in (gebruikersnaam en wachtwoord) op je account met PC of App.
2. Ga naar “shop” als je een nieuw abonnement of lessenkaart wil kopen
of
Ga naar betalingen/open om naar je openstaande betaling te gaan.
3. Klik op betalen, Kies je bank en betaal met Ideal.

4. Geen/minder e-mails ontvangen van Fitmanager.
1. Log in (gebruikersnaam en wachtwoord) op je account met PC
2. Ga naar “Account instellingen” .
3. Haal het vinkje weg bij “” stuur een kopie van berichten”, als je geen nieuwsbrief wilt ontvangen, ontvink je
dit gedeelte.
4. Bij “Geannuleerde activiteiten” , stel in, “alleen als ik me heb geregistreerd…..”
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5. Nieuwsbrief
We raden je aan de nieuwsbrief aan te vinken, hiermee krijg je regelmatig updates over nieuwe lessen, rooster
wijzigingen, geannuleerde lessen. Zo sta je nooit voor verrassingen of een lege deur.

6. Lessen inhalen
Mensen met lessenkaart kunnen binnen de geldigheidsduur, zelf plannen wanneer ze wel of niet komen. Zie ook het
inhaal reglement op de website voor de actuele regels voor inhalen en pauzeren.
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