Stichting Bosbad Leersum
Gebruiksaanwijzing Reserveren voor Banen Zwemmen
Hieronder vindt u een gebruiksaanwijzing.voor het reserveren voor banen zwemmen bij Bosbad
Leersum.
1. Ga naar de website van Bosbad Leersum. [www.bosbadleersum.nl]
2. Klik op onze website op de knop naar Reserveer website.

naar Reserveer website (klik hier)

3. Als je op de reserveer pagina bent aangekomen, klik je in het menu op het onderdeel mijn
reserveringen. Zie je geen menu op je Tablet of telefoon zoek dan naar drie streepjes vlak
onder het logo en klik daar op en het menu zal zich ontvouwen.
4. Zie je je naam staan dan kan je verder naar punt 8.
5. Zie je je naam niet staan klik dan op log in en log in met je mailadres en wachtwoord.
6. Als je nog nooit gereserveerd hebt op onze website klik dan op sign up en meldt je aan met
je mailadres, je naam en kies een wachtwoord.
7. Als dat gelukt is zie je bij mijn reserveringen nu wel je naam staan. Zie je je naam staan ga
dan verder naar punt 8. Zie je je naam niet staan ga dan terug naar punt 5.
8. Klik in het menu op het onderdeel Banen Zwemmen zie je geen menu op je Tablet of telefoon
zoek dan naar drie streepjes vlak onder het logo en klik daar op en het menu zal zich
ontvouwen.
9. Ben je eenmaal aangekomen op de pagina van het banen zwemmen, dan zie je een aantal
verschillende snelheden voor banen zwemmen.
Snel Banen Zwemmen

Snel Banen Zwemmen

voor de snelle zwemmers

Gemiddeld Banen Zwemmen

voor de gemiddeld snelle zwemmers

Gemiddeld Banen Zwemmen

Langzaam Banen Zwemmen

voor de minder snelle zwemmers

Langzaam Banen Zwemmen

HalfDiep Banen Zwemmen voor

de zwemmers die willen kunnen staan

HalfDiep Banen Zwemmen

10. Kies de knop van de zwemsnelheid die bij jou past en klik er op de
website op.
11. Je komt nu op de pagina terecht met de kalender om te kunnen reserveren. De
reden dat je eerst langs de andere pagina’s geleid wordt is dat er informatie op
staat die van belang is en die wij moeten aanbieden voordat je kunt reserveren.
12. Klik in de kalender op de datum waarop je wilt reserveren.
13. Je krijgt een lijst te zien met tijdvakken die nog beschikbaar zijn om een plekje in te
reserveren voor de snelheid van de gekozen kalender.
14. Klik op een van de nog beschikbare tijdvakken.
15. Controleer de datum en tijd en vul de ontbrekende gegevens in (toegang, opmerkingen etc).
16. Klik onderaan op de groene knop om je reservering te bevestigen.
17. Als je bovenstaande goed gedaan hebt kom je terecht op de pagina met een lijst van je
huidige reserveringen. Nog een reservering doen? Ga dan terug naar punt 8.

