
                      Wat moet ik doen?

Wil jij graag sporten op onze club?

Als u een sport op onze club wilt beoefenen moet u reserveren via
ons online reservatiesysteem. Hiervoor maakt u een 'MyGym'

account aan. Na het aanmaken van het account kunt u een terrein
reserveren.

Stap 1: Surf naar onze website
 Surf naar onze website: www.gym.be

 

                      Hoe maak ik een MyGym account aan?



Stap 2: account aanmaken
Wanneer u op onze homepagina bent, klikt u vervolgens op

'MyGym: Reserveer hier'. Maak een nieuw MyGym account aan
en vul uw gegevens in. Wanneer u reeds een account heeft, kan

u inloggen met uw persoonlijke  gegevens.



 

 

STAP 3: Reserveren
Wanneer u een account heeft, klikt u links bovenaan op

'menu'.  Vervolgens klikt u op 'reservaties'. Selecteer uw
sport, terrein, dag en uur en kies vervolgens uw

betaalmethode (bancontact, kredietkaart of virtuele
portefeuille). 

 
Vergeet uw reservatie niet te bevestigen. U ontvangt een
bevestigingsmail. Kijk na of uw reservatie op de planning

staat. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Wat is een virtuele rekening?

Onze club werkt met een creditsysteem. U kunt geld op

uw virtuele rekening opladen (zie stap 4).

 

1 CREDIT= 1 EURO
 

Hoe reserveer ik een terrein?



 

 

STAP 4: virtuele rekening aanvullen?
U kunt uw virtuele rekening aanvullen door links bovenaan op

'menu' te klikken. Vervolgens klikt u op 'financieel-virtuele

rekening'. Klik op 'crediteren via online betaling' en vul een

bedrag in. Vervolgens  doorloopt u de betalingsstappen en vul uw

saldo aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IClubPlay

U kunt deze stappen ook doorlopen via de IClubPlay app. Opgelet!

Geef onze clubnaam 'Gym Sportcentrum' in. Wanneer u deze app op
uw telefoon heeft staan kunt u vanaf nu telkens zelf uw saldo

aanvullen en reservaties maken.

Als u interesse heeft in stages of lessen, geeft u in plaats
van 'Gym Sportcentrum -> 'Gym Tennis & Padel

Academy' als clubnaam in.

Vragen? 
Bel gerust naar ons bureel voor extra

informatie. 

Tel:
03/658/26/38



SEE YOU SOON!
 

WWW.GYM.BE

Houd onze socials in het oog voor promoties in onze
shop, activiteiten op onze club en andere: 

Instagram:     gym_tennis_padel_academy
Facebook:      Gym tennis & padel academy
Tiktok:             gymtennisclub

 




