
Uitleg van EverSports voor deelnemers van Life-Force Yoga   

Nieuwe deelnemers krijgen een uitnodigingsmail voor het online leden en boekingssysteem. 

Klik op de link en vul de gegevens in, kies een wachtwoord. Je kunt ook de gegevens 

invullen na het kopen van een kaart of abonnement. 

1. Je krijgt een email met het verzoek je account te 
bevestigen. 
Hallo Peter, 

Life-Force Yoga & mindfulness nodigt je uit om je account bij Eversports te bevestigen 

zodat je voortaan gemakkelijk jouw lessen kunt managen. Klik op de link onder in deze 

mail om een wachtwoord aan te maken en je account te bevestigen en in te stellen. 

Daarna kun je via Eversports.nl boeken of Life-Force Yoga & mindfulness vinden via de 

app.               Maak nu een wachtwoord aan en bevestig je account. 

 

Vriendelijke groeten, Life-Force Yoga & mindfulness 

 

2. Op je PC, mobiel of tablet kun je dan een account 

aanmaken. Er wordt gevraagd een wachtwoord aan te maken. 

Had je eerst een account bij Fitmanager, dan zal na het klikken op 

de link, je emailadres van je Fitmanager account al ingevuld zijn 

Bewaar email en wachtwoord combinatie goed (schrijf het op als je 

snel wachtwoorden vergeet). Zie afbeelding rechts 

>>>>>>>>>>>>> 
 

3. Op je mobiel/tablet download je de Eversports app (hier 
de downloadlinks voor Android of Apple). Let op, de 
app is niet voor PC’s of laptops. 
Inloggen 
Om in te loggen moet je je inloggegevens invoeren. Dit zijn je je 
emailadres en het door jou eerder gekozen wachtwoord.  
 

4. Nu kun je lessen boeken en annuleren en je strippenkaart of 
lidmaatschap inzien (lidmaatschap heet membership in 

Eversports). Zie de afbeeldingen hieronder. 

 
5. Mensen met een lidmaatschap (membership) kunnen we op 

een vast lesuur indelen. Dan hoef je niet te reserveren, alleen 

maar te annuleren als je niet kunt (dit laatste is verplicht).  

 
Zie alle afbeeldingen op je telefoon hieronder. Als het niet lukt, 
stuur een berichtje naar 06-47091222 of vraag je docent. 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.eversport&hl=nl&_ga=2.123443083.1237821326.1596656506-1515899759.1589286593
https://itunes.apple.com/app/eversport-now/id946460861?_ga=2.123443083.1237821326.1596656506-1515899759.1589286593


Inlogscherm van de app Je ziet de lessen, klik op ‘meer’ om 

alle  toekomstige lessen te zien 

Klik op de les die je wilt reserveren 

 
  

Klik op nu deelnemen! Klik ‘ik ga akkoord’. Bevestigingsscherm 

   



Je ziet al je toekomstige boekingen 
op het scherm weergegeven. 

Klik erop voor meer details. Afmelden: Scroll helemaal naar 

beneden en je kunt je ook weer 
afmelden. 

  
 

Je kunt je boeking zelfs toevoegen 
aan je agenda op je telefoon. 

Je kunt verder je producten bekijken, je profiel wijzigen, zien hoeveel 
strippen je nog hebt. 



 

 

 

Als een les vol is, zet je jezelf op de 
wachtlijst 

Geef aan dat je een pushbericht wil, 
als er een plekje vrij is gekomen. 

Krijg je een pushbericht, dan kun je je 
direct aanmelden voor de les (dit 
gebeurt dus niet automatisch zoals in 
het oude systeem). Als er meerdere 
personen op de wachtlijst staan, 
heeft degene die als eerste reageert 
de plek gereserveerd. 



 
 

 

 


