Golds Gym Sportivity App
Vanaf woensdag 20 mei gaan wij weer open met een outdoor gym! Om toegang te krijgen tot de
sportschool zal elk lid een plek moeten reserveren. De reden van deze keuze is het beperken van
rijen voor de sportschool. Wij hebben dit document opgesteld zodat alle leden de Sportivity app
kunnen downloaden en weten hoe er gereserveerd moet worden.
Informatie voor leden omtrent reserveren:
•
•
•

Een lid kan tot drie plekken per week reserveren. Niet meer!
Inschrijven voor een reservering kan tot acht uur voor de begintijd van de reservering.
Annuleren voor een reservering kan tot acht uur voor de begintijd van de reservering.

Sportivity App
Om gebruik te maken van het platform moet de app eerst gedownload worden. Zowel IOS als
Android bieden de Sportivity app aan. Zoek de app op in de Play Store (Android) of de App Store
(IOS). Hoe het logo van Sportivity eruit ziet is hieronder zichtbaar.

Wanneer de app geopend wordt, is het inlogscherm zichtbaar. Hier zal
u moeten klikken op ‘Wachtwoord vergeten’ om naar het volgende
scherm te navigeren. Hier vult u uw e-mailadres in die u heeft
opgegeven bij Gold’s Gym (weet u niet zeker welk e-mailadres u
opgegeven heeft bij Gold’s Gym? Stuur dan een e-mail naar
info@goldsgym.nl). U zal een mail ontvangen op uw wachtwoord te
veranderen.

Via de link in de e-mail komt u bij het scherm (zie afbeelding hiernaast)
waar u een nieuw wachtwoord kan invoeren. Daarna klikt u op ‘Bevestig
uw wachtwoord’. U wordt doorverwezen naar het inlogscherm (scherm
waar de app mee opstart) waar u nu inlogt met uw e-mailadres en nieuw
gekozen wachtwoord.

Op uw persoonlijke homepage ziet u drie kopjes:
Abonnementen (inzicht in de abonnementen die u beheerd),
Facturen (mogelijkheid om openstaande facturen in te zien en
te betalen) en Reserveringen (reserveren voor entree van de
sportschool). Klik op ‘Reserveringen’ om te navigeren naar
het volgende scherm. Hier klikt u op de knop ‘Nieuwe
reservering maken’.

Er wordt naar het ‘reservering maken’ scherm genavigeerd. Hier
staan alle dagen van de week, met alle beschikbare
Toegangsblokken. Elk blok betreft één uur trainen. Klik op het
gewenste blok om te navigeren naar het volgende scherm.

Op het scherm van het gekozen blok staat de informatie. Kijk of
de datum en tijd klopt! Ook ziet u hier hoe druk het is in het
kopje ‘deelnemers’. Er kan niet ingeschreven worden wanneer
het maximaal aantal deelnemers bereikt is.

Om de reservering af te ronden klikt u op ‘Reservering maken’.
De reservering is nu gemaakt en u kunt gebruik maken van onze
outdoor gym op de desbetreffende tijd. Let op dat u drie maal
per week een blok van één uur kunt reserveren.

Mocht u enige vragen hebben over dit systeem of tegen een probleem aanlopen, dan kunt u ons
bereiken op info@goldsgym.nl en proberen wij zo spoedig mogelijk u te helpen. Houd rekening dat
wij voor zowel de veiligheid van de leden als de veiligheid van ons personeel, wij niet zullen afwijken
van dit beleid. Zonder reservering is toegang niet mogelijk!

