Handleiding reserveren les(sen) via de website:
Ga naar https://rebelsport.nl/
Kies lesrooster & reserveren.

Links zie je een wit vlak. Kies hier voor de te reserveren les (of laat op “Alle” staan). Je
zult dan de lessen zien verschijnen. Vervolgens klik je in het middelste vlak>Reserveer
groeples.

Je krijgt dan een scherm te zien, waar je moet inloggen met je pasnummer en je
geboortedatum.
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Denk erom: je volledige pasnummer, bestaand uit de P plus 6 cijfers. Bijvoorbeeld
P001207 (zijn totaal 7 posities). Dit is je oorspronkelijke pasnummer, heb je je
originele pas niet meer? Vraag je pasnummer dan bij de receptie.

Hierna krijg je het volgende scherm te zien. In het eerste witte vlak kun je alsnog de
sport kiezen, als je dat nog niet had gedaan. In het tweede witte vlak kies je voor de dag.

Vervolgens kun je achter de betreffende les en het betreffende uur kiezen voor
reserveren.
Hierna krijg je de melding: “Je reservering voor de les is gelukt”. Mocht de les vol zitten,
dan is de betreffende les niet meer te boeken. Maar je kunt altijd nog even checken op
een later tijdstip of er geen afmelding van iemand is geweest!
Wil je zien voor welke lessen je je hebt aangemeld, klik dan op aanmeldingen.
Je krijgt dan een overzicht van je aanmeldingen te zien:
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Hier kun je je ook weer afmelden voor een les. Klik daarvoor eenvoudig op “afmelden” bij de
betreffende les. Hiervan krijg je de melding: “Annuleren van de les is gelukt. Je bent afgemeld”.
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