In 5 stappen aan de slag met Fitmanager
In deze handleiding lees je de belangrijkste stappen die je moet zetten om met Fitmanager aan de slag te gaan Lees
deze handleiding daarom goed door voor een optimale gebruikservaring. Veel plezier!
Stap 1. Persoonlijke account activeren
Je ontvangt een e-mail met een uitnodiging om je eigen persoonlijke account te bevestigen.
1.
2.

Open de mail van Fitmanager en klik op de link om je account te activeren
Kies een wachtwoord en ga verder met de volgende stappen

Stap 2. Account Controleren en instellen
Controleer je gegevens en vul deze zo volledig mogelijk aan. Voeg ook een profielfoto toe.
1.
2.
3.
4.

Ga in het menu naar ‘Account Instellingen’
Controleer jouw gegevens en vul zo volledig mogelijk alle gegevens aan
Upload een foto van je computer of telefoon en voeg hem toe als profielfoto
Controleer de instellingen voor jouw notificaties

Stap 3. Abonnement/strippenkaart controleren
Controleer of jouw huidige abonnement en/of strippenkaart gekoppeld is
1. Ga in het menu naar ‘Abonnementen’
2. Controleer of jouw abonnement of strippenkaart vermeld staat.
Nieuwe strippenkaart/abonnement kopen:
1. Ga in het menu naar ‘Shop’
2. Kies het abonnement of de strippenkaart die je wilt aanschaffen en klik op ‘kopen’
3. Vul de verplichte velden in, kies de gewenste startdatum en ga door met betalen

Stap 4. Activiteiten inplannen
In de kalender zie je alle activiteiten van jouw trainer of club waarvoor je je kan aanmelden.
1.
2.

Ga in het menu naar ‘Rooster’
Klik op een activiteit en klik vervolgens op ‘Registreren’ om je aan te melden

Stap 5. Fitmanager App gebruiken
Vanaf nu kan je de Fitmanager app downloaden. Je kan via de app eenvoudig jouw planning beheren,
abonnementen bekijken en kopen, notificaties ontvangen en meer.
Acties:
1) Zoek en installeer de Fitmanager app vanuit de App of Play store;
2) Log in met je Fitmanager account;
3) Indien je nog geen foto hebt toegevoegd kan je dat nu doen bij jouw profiel

