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Woord vooraf

Welkom bij deze instructie over onze webshop.
Het is de bedoeling om u d.m.v. eenvoudige stappen wegwijs te maken op de
webshop. De webshop is bedoeld om online kaarten of abonnementen te kopen
maar ook voor kinderen die zich willen inschrijven voor de zwemlessen.
Of kinderen die al op zwemles zitten daarvan de resultaten in te zien.
De webshop werkt alleen met Google Chrome of firefox, internet explorer geeft soms
problemen vandaar dat wij deze niet adviseren.
Heeft iemand binnen het gezin al een account bij zwembad de Meerval, dan is het de
bedoeling om andere gezinsleden als relatie toe te voegen. Hierover meer in deze
instructie.
Staat u al bij ons ingeschreven? Vul dan als gebruikersnaam uw e-mailadres in en
klik vervolgens op wachtwoord vergeten. Lukt dit niet? Controleer dan even bij onze
receptie of uw e-mailadres kloppend is!
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Account aanmaken webshop
Ga naar de webshop via onderstaande link:
https://www.demeerval.shop/

Bestaande klant:
Stap 1:

Nieuwe klant:
Stap 1:
Klik op aanmelden als nieuwe gebruiker.
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Stap 2:
Vul het emailadres en wachtwoord in en klik op volgende.

Stap 3:
Vul de verplichte velden in. Deze zijn gemarkeerd met een *.
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Stap 4:
Selecteer een foto.
Geef aan of u wel of geen gebruik wilt maken van de nieuwsbrief.
Geef akkoord op de algemene voorwaarden en privacy policy.
Klik vervolgens op inschrijven.
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Stap 5:
Het account is aangemaakt. U kunt nu inloggen.
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Wachtwoord vergeten:
Stap 1:
Klik op wachtwoord vergeten.

Stap 2:
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Vul 1 van de 3 opties in:
● Via gebruikersnaam
● Via naam en e-mailadres
● Via e-mailadres
Klik daarna op verzenden.
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Stap 3:
Er is een email naar u gestuurd om uw wachtwoord aan te passen.

Relatie leggen tussen meerdere gezinsleden
Stap 1:
U dient eerst in te loggen.
Via mijn profiel kunt u naar relaties.
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Stap 2:
Klik op relatie toevoegen.

Stap 3:
Geef aan wat voor soort relatie u wenst toe te voegen.
Klik daarna op bevestigen.

Stap 4:
Sommige velden zijn al ingevuld, omdat u al ingelogd bent.
Vul de velden met een * in:
● Geslacht
● Voor- en achternaam
● Geboortedatum
● Foto
● Als u de nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u het vinkje aanzetten.
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Stap 5:
Klik op toevoegen.
De relatie is nu toegevoegd.
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Wat kunt u online regelen?
U heeft 3 tabbladen:
● Zwemlessen
● Abonnementen
● E-tickets
Alle 3 de tabbladen komen in deze instructie aan bod.

Zwemlessen
Via het tabblad zwemlessen is het mogelijk om uw kind aan te melden voor de
wachtlijst. Daarnaast kunt u ook de voortgang van de zwemlessen volgen als u kind
op zwemles zit. Wij noemen dit het leerlingvolgsysteem (LVS). Als kinderen eenmaal
op zwemles zitten en een nieuwe leskaart nodig hebben dan kan dit alleen bij de
receptie worden geregeld. Het is niet mogelijk om dit online te doen.

Aanmelden wachtlijst
Via deze weg kunt u uw kind inschrijven voor de zwemlessen. Uw kind wordt dan op
de wachtlijst geplaatst. Zodra er ruimte is nemen wij contact met u op. U heeft de
mogelijkheid om meerdere voorkeursdagen op te geven. Nadat u betaald heeft zullen
wij de gegevens verwerken. U kunt het pasje inclusief het zwemles boekje (start
zwemles A) ophalen bij de receptie. Het zwemlesboekje is nieuw, voorheen werkte
wij met een poster. Als u € 29,95 heeft betaald aan inschrijfgeld dat heeft u recht op
dit boekje. Heeft u nog het oude bedrag betaald dan kunt u het boekje ook los kopen.
Deze kost € 14,95. Kinderen die op de wachtlijst staan hebben het exclusieve recht
om op alle recreatieve openingstijden te komen vrij zwemmen of oefenen.
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Het inschrijven voor de wachtlijst gaat als volgt:
Stap 1:
● Inloggen in de webshop
● Ga naar het tabblad zwemlessen
● Klik op de foto van uw kind
● Klik op aanmelden voor de wachtlijst.

●

Kies een wachtlijst

●

Kies één of meerdere voorkeursdagen en klik deze met het pijltje naar het
rechter vak.
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●

Klik op volgende

●

Klik daarna op bevestigen

●
●

De bestelling (aanmelden wachtlijst) is nu geplaatst in het winkelwagentje
Klik op doorgaan
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●

U komt nu in de betaalmodule en kunt nu online betalen.

●
●

U krijgt een bevestiging per email van de aanmelding.
Hiermee kunt u naar de receptie om het pasje op te halen.

Leerlingvolgsysteem
Kinderen die bij ons op zwemles zitten daarvan worden de resultaten bijgehouden
die ouders/ verzorgers online kunnen inzien. Dit gaat als volgt:
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●
●
●
●

Klik op het tabblad zwemlessen
Klik op de foto van uw kind
Via rapport voor kunt u het niveau inzien van uw kind
D.m.v. iconen wordt aangeduid hoe het gaat.

Abonnementen
Via het tabblad abonnementen kunt u nieuwe abonnementen bij ons afsluiten.
Daarnaast kunt u ook bestaande abonnementen verlengen m.u.v. de
zwemleskaarten, dit gaat via de receptie.
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U krijgt hiervan een bevestiging via de mail en een QR code die u kunt opslaan op
uw mobiele telefoon. Bij de receptie kunnen ze deze code scannen en heeft u
toegang tot het zwembad.

E-tickets
Via het tabblad E-tickets kunt u een los kaartje kopen. U krijgt hiervan een
bevestiging via de mail en een QR code die u kunt opslaan op uw mobiele telefoon.
Bij de receptie kunnen ze deze code scannen en heeft u toegang tot het zwembad.
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