Comped
Software
voor zorgeloos ondernemen

Samen veilig sporten. Volg goed het landelijk beleid! Of vraag na bij uw
gemeente wat mag.
Hieronder de informatie voor jullie klanten:
Les reserveren via de App
Download de App: Compedfit
via de App store of de Play store en
reserveer eenvoudig je les en log in
met je:
-klantnummer *
-persoonlijke postcode
en klik op: Inloggen.
De app is nu klaar voor gebruik.
*Het klantnummer vind je in de app van
je bank, op je bankafschrift of bel ons
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.

Les reserveren via de website
Klik op onze website op de knop:
online reserveren, je vind deze op onze
homepagina rechts bovenin.
Log in met je:
- klantnummer *
- persoonlijke postcode
en klik op: Inloggen.
*Het klantnummer vind je in de app van je
bank, op je bankafschrift of bel ons
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.
Veilig sporten doe je samen. In
Coronatijd vragen we je maximaal 2
lessen per week te reserveren. Zodra
meer lessen weer mogelijk is hoor je dat
zo snel mogelijk.

Eigen reserveringen
Klik op de knop: Eingen reserveringen
Zo heb je de geplande lessen altijd bij de
hand.
Veilig sporten doe je samen. In Coronatijd
vragen we je maximaal 2 lessen per week
te reserveren. Zodra meer lessen weer
mogelijk is hoor je dat zo snel mogelijk.

Reservering annuleren
Log in. Als je al ingelogd bent Kies dan:
Eigen (tabblad onderin)
Zoek de les op die je wilt annuleren,
het volgende scherm opent
Kies onderin het scherm: Annuleer
Bedankt. Je hebt je nu succesvol
afgemeld voor de les en biedt hiermee
andere klanten de gelegenheid te
sporten.
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
Bedankt. Je hebt je nu succesvol afgemeld
voor de les en biedt hiermee andere
klanten de gelegenheid te sporten.
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.

Reserveplek
Is de les vol maar is er nog wel een reserveplek beschikbaar dan kunt je deze ook
reserveren. Wanneer iemand zich afmeldt ontvang jij alleen automatisch mail dat je
toch meedoet aan deze les. Voorwaarde dat uw mailadres nog juist is. Wil je toch niet
meedoen met deze les meld je dan graag z.s.m. af zo geef je anderen de kans te
sporten.
Veel sportplezier!

