Beste Sporter,
Hartelijk welkom!
U start binnenkort met sporten bij onze praktijk.
Voordat u begint met sporten zullen wij binnen ons leden-Portal een account aanmaken,
waarbinnen u uw sportmomenten kunt beheren.
Zodra wij het account aangemaakt hebben, zult u per mail uw inloggegevens ontvangen.
Hiermee kunt u inloggen op: https://portal.fysiotherapiemaarn.nl
U heeft een abonnement afgesloten:
- Wij hebben u ingeschreven op de afgesproken groep(en).
- U kunt zich afmelden als u een keer niet kunt.
- U krijgt een deelnamepunt in uw account.
- U kunt met deze punt een ander sportmoment kiezen.
U heeft deel deelnamepunten1 gekocht:
- Wij hebben de aantal gekochte punten (10 of 20 per aankoop) bijgeschreven in uw
account.
- U dient zich aan te melden als u wilt deelnemen.
- U kunt zich afmelden als u onverhoopt toch niet kunt.
- U krijgt uw deelnamepunt weer terug in uw account.
- U kunt een nieuw sportmoment inplannen.
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Enkel voor FunXtion en Perfect Pilates

Op de achterzijde vindt u een beschrijving over hoe het Portal te gebruiken.

Met sportieve groet,
Team Fysiotherapie Maarn-Maarsbergen

Instructie voor gebruik van het Portal
1. Ga naar: www.portal.fysiotherapiemaarn.nl
2. Log in met uw gebruikers gegevens
➔ Doet u aan meerdere sporten binnen onze praktijk, dan heeft u per sport
inloggegevens ontvangen.
3. U krijgt nu het volgende scherm te zien:

Hier ziet u hoeveel deelname
punten u voor inhaal nog heeft,
en op welke datum en tijd u bent
aangemeld.
Klik hier om u
aftemelden, u krijgt er
een deelnamepunt bij, welke u
kunt gebruiken om een andere
dag en tijd te komen trainen. Dit
doet u via onderstaande agenda

Hier ziet u de diverse groepen.
Heeft u zich een keer afgemeld,
dan heeft u een deelnamepunt
erbij gekregen.
Deze kunt u gebruiken voor een
inhaalmoment binnen een groep
waarvoor u zich heeft afgemeld.

= er is nog ruimte in
deze groep
= u bent aangemeld
voor deze groep
= deze groep is vol

Als u helemaal naar beneden scrolt ziet u meerdere weken staan welke u kunt
selecteren om een data te kiezen.
Heeft u geen beschikking over een PC of tablet? Neemt u dan gerust contact op met
ons. De dames achter de balie helpen u graag verder.

