
 

  

Met de komst van de nieuwe site hebben wij ook gekozen voor een nieuw ledensysteem 

waarbij jij eenvoudig je lidmaatschap kunt bekijken, het lesrooster kunt inzien en direct ook je 

favoriete les of activiteit kunt reserveren. 

MY AEROFITT 

 

HOE WERKT DEZE OMGEVING?  
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HOE LOG IK IN / IK BEN MIJN WACHTWOORD KWIJT 

In het hoofdmenu kun je kiezen voor het menu item “Leden login & Online reserveren – My AeroFitt”.  

Als je hier op klikt dan ga je direct naar de ledenomgeving toe. 

Hier kun je inloggen met het e-mailadres dat bij ons bekend is samen met het door jou gekozen 

wachtwoord. Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan onderaan op “ik ben mijn wachtwoord vergeten”. 

Je ontvangt dan een e-mail met een button waar je je eigen wachtwoord kunt wijzigen. 
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HOE RESERVEER IK VOOR EEN GROEPSLES? 

Je komt in een omgeving terecht waarbij je je contract kunt inzien, je persoonlijke gegevens kunt 

wijzigen en eenvoudig het lesrooster kunt bekijken en lessen + activiteiten kunt reserveren. 

De meeste onderdelen wijzen zichzelf vanzelf, mocht je hier toch niet uitkomen bel of mail ons dan 

gerust, dan maken wij je wegwijs in de My AeroFitt omgeving. 

Grote verandering is het reserveren voor lessen en/ of activiteiten, dit kun je doen onder het kopje 

reserveringen. 

 

Als je hier klikt op het lesrooster krijg je alle lessen te zien die desbetreffende week gegeven worden. 

Je kunt hier de les aanklikken en eenvoudig de les reserveren met 1 druk op de knop. 

 

Niet voor elke les hoeft gereserveerd te worden, dus het kan zijn dat je deze mogelijkheid niet ziet. 
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HOE RESERVEER IK VOOR DE SAUNA, SNELBRUINER OF 

BIJVOORBEELD EEN SQUASHBAAN? 

Hiervoor kies je bij het menu item reserveren voor “activiteiten rooster”, vervolgens wordt je om de 

datum gevraagd en kun je het reserveringsproces doorlopen. 

Dit wijst zichzelf ook vrij snel, mocht je er niet uit komen bel of mail ons dan gerust of spreek ons aan 

bij één van onze vestigingen. 

HOE SWITCH IK TUSSEN DE VERSCHILLENDE VESTIGINGEN?  

 

Dit kun je rechtsboven doen, zie bovenstaand screenshot. 


