Handleiding online inschrijven Esthetica Gymteam
1) Ga naar onze website www.estheticagymteam.be
2) Kies bij “lidmaatschap “->” inschrijvingen”

3) Klik op de link onderaan (licht blauw getypt)

4) Dan kom je op onderstaande inschrijvingsmodule. Kies voor “Bestaande gebruiker” en vul de
gevraagde gegevens in. Moesten de onderstaande stappen allemaal niet lukken dan kan je het eens
proberen met “Nieuwe gebruiker” . Als alles ingevuld is druk je op “Login” links onderaan.

5) “Nieuwe gebruiker” is voor leden die het online inschrijvingssyteem nog nooit gebruikt hebben.
Indien een reeds bestaande gebruiker hier tracht in te loggen zal hij hier een melding van krijgen.
Niet meer in het bezit van uw paswoord, vraag dan een nieuwe aan bij “Paswoord vergeten”.
6) Als alles goed is dan kom je op het volgende scherm terecht.
STAP 1 : Klik op “+ Opnieuw inschrijven” om de inschrijvingswizard te starten. Op het groene vinkje
kan je enkel vaste gegevens aanpassen maar niet inschrijven !
Lid niet te zien ? Schrijf dan opnieuw in via de knop “Toevoegen nieuwe inschrijving”. Geef
familienaam en geboortedatum in.

7) STAP 2 : Uw gegevens staan ingevuld, kijk ze goed na daar waar er een * achter staat moet je
invullen anders kan je niet verder ! Als alles correct ingevuld is klik je op “verder”

8) STAP 3 : Hier kies je de juiste trainingsgroep(en) door op het “ + teken ” te klikken
Indien u op blauwe pijltje naast het groene plusteken klikt, dan krijg je de trainingen en
trainingsplaatsen van deze groep te zien.

9) Heb je je bij de juiste groep(en) gezet dan zie je, als je helemaal naar onder scrolt, voor welke
groep(en) u ingeschreven bent. In dit voorbeeld zie je bijvoorbeeld dat dit lid al ingeschreven was
voor het Turnkamp *goedgekeurd en dat wij die inschrijving al hebben goedgekeurd en dat men nu
ook nog wil inschrijven voor het Zomer Turnkamp augustus *nieuw. Is het juist dan druk je op
volgende, heb je iets fout aangevinkt dan kan je dit “verwijderen”.

10) STAP 4 : Hier zie je een overzicht van uw aangevraagde trainingsgroepen en wat het saldo is dat je
moet betalen. Ga onderaan naar “Inschrijving afronden met betaling”

11) In dit scherm staan de verschillende betaalmethoden. Zit je bij KBC, Belfius of ING dan kies je hun
betaal knop “>” , ben je bij een andere bank aangesloten dan kies je voor Bancontact “>”. Volg dan
verder de instructies op het scherm. Als de betaling afgerond is, ontvang je een bevestigingsmail en
moeten wij nog enkel uw aanvraag goed keuren. Daarna ontvang je van ons ook aan attest voor
terugbetaling van het ziekenfonds.
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