
HANDLEIDING AGENDA
PRIVÉLES EN SMALL GROUP TRAINING

BEDANKT VOOR JE INTERESSE IN ONS TRAININGSAANBOD, EN WAT GOED DAT JE PRIVÉLES OF SMALL 
GROUP TRAINING WILT GAAN VOLGEN. IN DEZE HANDLEIDING WORDT UITGELEGD HOE JE ZELF JE 
LESSEN KUNT INPLANNEN IN ONZE HANDIGE ONLINE AGENDA.

De Personal Swimming Agenda is een handige tool om zelf je lessen in te plannen. In een handig overzicht zie je per coach welke uren hij 
of zij nog beschikbaar heeft waarna je zelf, met je aangeschafte credits, je les kunt inboeken.

STAP 1: BEPAAL HOEVEEL LESSEN JE WILT AFNEMEN

Of je nou Privéles of Small Group Training wilt gaan volgen: de eerste stap is het bepalen hoeveel lessen je wilt gaan doen bij Personal 
Swimming. De lessen worden aangeboden in pakketten van 1, 3, 6 of 10. Als je hulp nodig hebt bij het bepalen van het aantal lessen, 
neem dan contact op met ons via info@personalswimming.nl of +31(0)6 285 627 99.

STAP 3: SCHAF JE LESPAKKET AAN

STAP 2: MAAK EEN ACCOUNT AAN

Op de pagina van Privéles of Small Group Training kun je een trainingspakket kiezen. Na betaling ontvang je het aantal credits dat je hebt 
aangeschaft automatisch op je account. Voorbeeld: kies je voor een trainingspakket van 3 Privélessen dan ontvang je 3 Privéles credits.

Om Privéles of Small Group Training te volgen heb je een account nodig op onze website. Deze kun je aanmaken tijdens het afrekenen van 
je les. Vink de optie ‘account aanmaken’ aan.

STAP 4: OPEN DE PERSONAL SWIMMING AGENDA

STAP 5: PLAN JE LES IN

Op de pagina ‘Agenda’ in het hoofdmenu kun je een keuze maken tussen de Personal Swimming coaches. Bas van Velthoven en 
Sebastiaan Verschuren zijn het meest beschikbaar en staan groot aangegeven. Wil je training van een andere topcoach zoals Benno 
Kuipers, Lennart Stekelenburg, Tom Vangeneugden of Joost Reijns? Klik dan op de agenda ‘Coaches’.

Je les inplannen kan door in de kalender naar je gewenste datum en tijdstip te navigeren. Druk op de knop ‘Boek Afspraak’ en vul je 
gegevens in. Geef in de laatste stap de credits aan die je hebt aangeschaft, en druk op de knop ‘Afspraak Aanvragen’. Wij krijgen 
vervolgens een melding dat er een nieuwe afspraak in de agenda is, en zullen deze bevestigen.

Have a nice swim!

Let op! Wees er zeker van dat je geen andere artikelen in je winkelmand hebt staan, voordat je een lespakket aanschaft.

Let op! Je les gaat pas door op het moment dat wij hem hebben bevestigd. Wil je vandaag nog les nemen? Neem dan contact op!


