
Lidnummer:………………………… 

Handleiding online inschrijving. 

1. Download de app compedfit in de appstore of playstore op je mobiele telefoon. 

2. Druk op “volgende” rechts bovenin het scherm. 

3. Vul uw klantnummer in (bijv. 6014 of 06014). Deze kunt u vinden op het inlogscherm 

wanneer u uw vinger scant. Deze kunt u ook vinden op uw bankafschrift.  

4. Vul uw eigen postcode in (bijv. 7298DS). Dit is uw wachtwoord. Druk vervolgens op 

inloggen.  

5. Klik op de datum van de dag wanneer u wil deelnemen aan de les. Wanneer uw 

datum hier nog niet bij staat, kunt u naar onder scrollen en klikken op “Andere 

datum”. Wanneer er iets mis gaat, klik op “terug” linksboven in het scherm. 

6. Onder “Andere datum” komt vervolgens een datum te staan. Klik hier op en kies uw 

datum d.m.v. de + en –. Druk vervolgens op OK. 

 
7. Klik op de les die u wil volgen. 

8. Klik op de tijd die u wil volgen.  

9. U kunt éénmalig reserveren, maar ook voor de 10 weken die daar op volgen. 

Wanneer u éénmalig wil reserveren, klik onderin in scherm op “reserveren”. U bent 

ingeschreven voor die les. 

Wanneer u wekelijks de geselecteerde tijd wil volgen, vink dan “Terugkerende 

reservering” aan midden in het scherm. Nu bent u ingeschreven voor de 10 weken 

die hier op volgen. 

 
Nu is uw inschrijving voltooid. U kunt de lessen waar u zich voor heeft ingeschreven 

bekijken bij “Eigen” rechts onderin het scherm. 

10. Wanneer u een les niet aanwezig kunt zijn waarbij u zich al heeft ingeschreven: ga 

naar “Eigen”. Klik op de les waar u zich voor wil afmelden. Klik vervolgens op 

“Annuleer” onder in het scherm. U bent afgemeld voor deze les. 

11. U kunt zich weer aanmelden voor een les waarbij u zich heeft afgemeld door terug te 

gaan naar stap 5 en de stappen te volgen. 

12. Wanneer u bij Sjàhto aan komt dient u uw vinger te scannen! Wanneer u zich heeft 

ingeschreven voor wekelijkse deelname en u 2 keer vergeet in te scannen of te 

annuleren, worden uw volgende geplande afspraken uit het systeem gehaald. U kunt 

zich hierna weer inschrijven.  
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