1ste STAP: Log-in op het boekingsplatform van Bsport.
Klik op de link: https://backoffice.bsport.io/login?membership=259 en log in met je
gegevens.
Heb je al een account maar je kent je paswoord niet meer:
•
Klik op “Wachtwoord vergeten" > Noteer je emailadres. Je ontvangt een tijdelijk
paswoord in je mailbox.
Heb je nog geen account:
•
Klik op “Nog geen account?" > Vul het formulier in > Zoek Grace Pilates Studio.

2de STAP: Boek een les.
Als op je klanten-account bent aangekomen, klik op de tab GRACE PILATES STUDIO.
Zie de foto hieronder.

Klik op "Kalender" en selecteer de les die je wil boeken.

3de STAP: Confirmeer je les en gebruik een cursuskaart.
Optie 1: Je hebt al een cursuskaart die compatibel is met de les die je gaat boeken.
Klik op "1 credit" bij de cursuskaart dat je wil gebruiken.

Je wordt doorgeleid naar de volgende pagina die aantoont dat je reservatie is genoteerd
in je account.

Klik op “Reserveer opnieuw” voor een 2de boeking of klik op “Sluit”

Optie 2: Je hebt nog geen cursuskaart die compatibel is met de cursus die je wil volgen.
Voeg de cursuskaart toe die je graag wil aankopen.

Je wordt doorgeleid naar de betalingspagina. Kies je betalingsmethode + klik op
“Afrekenen". Voeg een Promotiecode toe als je er een hebt.

Klik op “Sluit". Hier is de aankoop van de cursuskaart geconfirmeerd en je boeking is
genoteerd.

Klik op “Reserveer opnieuw” op verder te boeken.

4de STAP: Vind je reservaties.
Klik op de tab “Mijn profiel": Daar vind je al je toekomstige boekingen en je actieve
cursuskaarten en/of lidmaatschappen.

In de “Geschiedenis” tab: Vind je al je reservaties incl je privé-trainingen.

5de STAP: Annuleer een reservatie.
In de "Overzicht" tab > Vind de sessie die je wil annuleren > Klik op "Annuleer".

SUCCES !!
ps. wist je trouwens dat we ook maandelijkse lidmaatschappen hebben? Minder zorgen,
sneller inboeken en je boekt tot een jaar vooruit.
https://backoffice.bsport.io/m/GRACE-Pilates%20Studio/259/subscription

