Aanmelding & deelname
Performance Academy
Welkom bij de performance academy. In deze handleiding zie
jij precies welke stappen jij doorloopt om succesvol deel te
nemen aan de trainingen.
Aanmelden
Schaf het product aan dat past bij de leeftijd van de deelnemer dit kan direct via:
https://athleticfitness.virtuagym.com/webshop/performanceacademy
Account
Tijdens het afrekenen in de virtuagym
omgeving wordt automatisch een account
aangemaakt.
Let op dat je hierbij de naam van de
deelnemer invult.
Dit account is straks nodig om de trainingen
in te plannen. Doorloop de gehele
afrekenprocedure om er zeker van te zijn dat
het account aangemaakt is.

Credits
In het abonnement krijgt de deelnemer direct 1 credit voor de training. Vervolgens geeft het
systeem elke zondag 1 credit per week, voor een deelname aan de performance training
binnen de juiste leeftijdsgroep. Deze credits worden automatisch afgeschreven na het
inplannen van een training.
Inplannen van de trainingen
Om overzicht te kunnen bewaren en het systeem zijn werk te laten doen, is het verplicht om
een training in te plannen. Een proeftraining is hierop de enige uitzondering, deze is per mail
vooraf aangemeld. Hiermee kan voorkomen worden dat er te veel deelnemers op één uur
aanwezig zijn. Inplannen kan op twee manieren:
1. Via de website login op athleticfitness.virtuagym.com
2. Via de virtuagym app.

Optie 1 Aanmelden via de website login
Ga naar https://athleticfitness.virtuagym.com/
Als het goed is kom je in een inlog scherm zoals
op de rechter afbeelding is weergegeven.
Gebruik hier de logingegevens die aangemaakt
zijn tijdens het afrekenproces.
Na het inloggen, staat in het vervolgscherm, in de
linkerbalk een klok icoontje met de tekst ‘rooster’.
Deze heb jij nodig om bij het trainingsrooster te
komen.

Plan vervolgens in het trainingsrooster op het gewenste moment de training in. Onderstaand
is de weergave van het gehele rooster.

Optie 2 Planning via de virtuagym app.
1 Ga naar de appstore / playstore en download de
virtuagym app.

2 Login met de gegevens ingevuld tijdens het afrekenen.

3 Ga naar de tegel ‘rooster’ en plan vervolgens je
trainingen.

Geldigheid trainingen
De credits ‘trainingen’ zijn 1 maand geldig. Dus wanneer een training gemist wordt kan deze
ingehaald worden door twee keer te trainen in een andere week. De trainingen kunnen
zolang een groep niet vol zit ingepland en gebruikt worden.
Pieter Knotnerus
Bij vragen mag je altijd bellen op 06-11335708

