Hoe kan ik inschrijven voor het banenzwemmen en diverse aquasporten?
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het noodzakelijk dat je vooraf online inschrijft
voor de verschillende zwemactiviteiten. Hiervoor gebruik je de website Nunspeet Beweegt. Ga naar
www.nunspeetbeweegt.nl en kies onder het menu ‘Sport’ voor de optie ‘Inschrijven
Sportactiviteiten’.
Hier verschijnt een overzicht van alle sportactiviteiten in Nunspeet. Een aantal zwemactiviteiten
worden op verschillende tijden aangeboden. Voor het banen zwemmen geldt dat er onderscheid
wordt gemaakt in een Recreatief vak (R) en een Snel vak (S).
Voor de inschrijving van activiteiten kun je een account maken of inschrijven zonder account. Met
een account kun je een volgende keer eenvoudig inloggen met je mailadres en wachtwoord en hou
je overzicht op je activiteiten.
Aanmelden voor een activiteit gaat als volgt:
1. Kies uit het overzicht de activiteit waar je aan mee wilt doen.
2. Klik op de activiteit of op de groene button ‘Inschrijven’.
3. Alle informatie over de gekozen activiteit wordt getoond.
i. Niet goed? Klik dan op de blauwe button ‘Terug naar het overzicht’.
ii. Wil je deelnemen? Klik dan op de groene button ‘Ik wil me inschrijven’.
4. Bij de keuze om in te schrijven zijn er drie opties:
a. Ik heb al een account, inloggen
i. Log in met je mailadres en wachtwoord;
ii. Kies de activiteit waar je aan mee wilt doen;
iii. Klik op de groen button ‘Inschrijven’;
iv. Klik op de groene button ‘Ik wil me inschrijven’.
b. Ik wil een account maken **
c. Inschrijven zonder account
i. Vul je e-mailadres, voor- en achternaam in en klik op ‘Volgende’;
ii. Vul je geslacht, telefoonnummer en geboortedatum in;
iii. Zet een vinkje bij de algemene voorwaarden en klik op ‘Inschrijven’.
5. Je ontvangt een bevestiging van jouw aanmelding per mail.
Je hoeft de bevestiging niet mee te nemen of te tonen bij aankomst in De Brake. De receptie is op de
hoogte van je komst naar ons zwembad.
** Indien je kiest voor de optie ‘Ik wil een account maken’ doorloop je de volgende stappen:
 Kies of je wilt aanmelden als jongeren of volwassenen
 Vul een e-mailadres in en kies een wachtwoord
 Vul jouw gegevens in
 Zet een vinkje bij ‘Ik ben geen robot’ en de algemene voorwaarden en klik op Aanmelden.
 Je ontvangt een mail met de bevestiging van je aanmelding van het account. Hierin staat een
link met het verzoek je account te activeren. Klik op de link.
 Je ontvangt een mail dat je account is geactiveerd.
 Ga naar stap 1: het overzicht van activiteiten om je aan te melden voor een activiteit.

Afmelden voor een activiteit
Ingeschreven voor een activiteit, maar helaas toch verhinderd of een onjuiste dag gekozen? Dat kan
gebeuren! Je kunt de inschrijving niet zelf annuleren. Stuur dan een mail met je afmelding naar
receptie@sportbedrijfnunspeet.nl.

Tips om overzicht te houden op alle activiteiten
In het overzicht van de activiteiten krijg je standaard onderstaand overzicht te zien. Aan de
rechterkant van het scherm is een zoek- en filterfunctie.

Je kunt de weergave van de activiteiten wijzigen van ‘Halve tegelweergave’ naar ‘Lijst weergave’
(zie rode pijl).

