Downloaden Sportstad app
1. Download de app “SportCom” in de App Store of in de Playstore

2. Volg de stappen om je app te selecteren door op “Ga verder” te klikken

3. Vul bij Zoek Je App “Sportstad Heerenveen” in en klik op de optie die
verschijnt.

4. Klik vervolgens op de eerste optie “Sportstad Heerenveen” en daarna op
OK

5. Doorloop de drie stappen en geef daarbij aan of je pushmeldingen wilt
ontvangen door “Activeer push” en “Sta toe” te klikken. Wens je geen
pushmeldingen te ontvangen, klik dan op “volgende stap”.

6. Klaar, de app is correct geïnstalleerd!

Een les reserveren
1. Ga naar het eerste blok “Les reserveren”
2. Selecteer de datum waarop je een les wilt reserveren door in de linker kolom de datum te selecteren. Als je
verder dan 1 week vooruit wil plannen, klik dan op het kalender icoontje om de juiste datum aan te geven.
3. Klik op de les die je wilt reserveren. Let hierbij op de tijd, datum en locatie.
4. Bij een eerste reservering: Om de les te reserveren, klik op aanmelden. Voer hierbij je e-mailadres is zoals
deze bij Sportstad bekend is en log in met je geboortedatum. De app onthoud je inloggegevens, dus deze
stap hoef je alleen bij je eerste reservering te doen.
5. Klik vervolgens op de gewenste datum en bevestig de reservering door op “ja” te klikken
6. Je sluit je reservering af door op “Klaar” te klikken, maar je kan hem ook direct toevoegen aan je agenda.
Handig!
7. Je krijgt per mail een bevestiging van de gereserveerde activiteit

Afmelden voor een les
Had je je opgegeven voor een les, maar komt het toch niet zo goed uit? Dat is geen probleem, je kan je heel
eenvoudig weer afmelden zodat er weer een plek vrij komt voor een andere liefhebber van de activiteit. Doe dit
maximaal 1 uur voor aanvang van de les.
1. Ga in het beginscherm van de app naar het blok “Les reserveren”
2. Rechtsboven in de hoek staat een link “Aanmeldingen”. Hier kun je het overzicht zien van je gereserveerde
lessen of activiteiten.
3. Klik op de les waarvoor je je wilt afmelden
4. Als je zeker weet dat je je wilt afmelden voor de les, klik dan op “ja”. Klikte je per ongeluk de verkeerde aan?
Klik dan op nee.
5. Je krijgt per e-mail een bevestiging van je geannuleerde activiteit

