
START2MOVE
BOOTCAMP
Sporten onder goede begeleiding met echte resultaten.
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Instructie App Fitmanager.

Download de 'Fitmanager' App in de Apple Store of de Google Play Store. 
Installeer de App en log in met je aangemaakte accountgegevens. Vul je e-mailadres en je
aangemaakte wachtwoord in. 
Wanneer je met meerdere personen bent aangemeld voor Fitmanager heb je een
familieaccount. LET OP: zorg ervoor dat je met de juiste persoon bent aangemeld om je
aan te melden voor de bootcamp waaraan je deel wilt nemen. Alleen degene die
aangemeld staat krijgt toegang tot de bootcamp. Je kan wisselen van account wanneer je
een ander familielid wilt aanmelden. Dit doe je door in je account te klikken op ‘van account
wisselen’.
In de App staat de bootcamp weergegeven met een gekleurd streepje. Groen staat voor
locatie Schiedam en blauw staat voor locatie Maassluis. De plaatsnamen staan ook in de
omschrijving vermeld, dus kijk goed op welke locatie jij je bootcamp wilt volgen.
Zoek naar een bootcamp in de kalender en klik op de les. Hier kan je je nu aanmelden. 
Met je abonnement kan je je inschrijven voor elke bootcamp in de kalender. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de locatie Schiedam of Maassluis. Je mag dus op beide
locaties meedoen.
Wanneer een groep het maximum aantal deelnemers bereikt heeft, schrijf je dan niet in op
de wachtlijst. Zoek een andere bootcamp in de kalender om deel te nemen. Ontstaat er
een probleem omdat de lessen vol zijn of omdat je echt niet kan op een ander tijdstip,
neem dan contact met ons op. Wij gaan dan kijken naar de mogelijkheden.

Beste sporters van Start2Move Bootcamp,
 
Via onderstaande lijst met instructies geven wij jullie wat meer duidelijkheid over het gebruik
van de Fitmanager App. Wij merken dat dit soms nog onduidelijk is. Gebruik de App om je
aan te melden voor de bootcamp waaraan jij wilt deelnemen. Wij hebben deze instructie-lijst
speciaal voor ons gebruik opgesteld:
 



Je hebt jezelf aangemeld voor een bootcamp, maar het lukt toch niet om deel te nemen.
Meld je dan altijd ook weer af! Dit doe je door op je aangemelde bootcamp te klikken.
Hier kan je je dan weer afmelden. LET OP: bij het niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt
om deze bootcamp toch te boeken. Het is dan niet meer mogelijk om deze op een ander
moment in te halen. De groepen zijn vol en een ander had graag op jouw plekje willen
sporten. Afmelden kan tot 3 uur voordat jouw geplande bootcamp begint.
Wanneer je een losse ‘corona strip’ koopt is het niet mogelijk om voor meerdere
deelnemers een losse strip te kopen. Wanneer je meerdere deelnemers wilt aanmelden,
zorg er dan voor dat iedere deelnemer een eigen account aanmaakt. Dit is belangrijk
omdat iedere deelnemer zich dan ook apart kan aanmelden voor de bootcamp.

 
Wij hopen dat je met bovenstaande instructies de Fitmanager App nu gemakkelijker kunt
gebruiken. Wanneer er toch nog vragen zijn, neem dan contact met ons op: 010 – 3073626.
 
Met sportieve groetjes,
Team Start2Move Bootcamp
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