Hallo yogi of pilati,
Grote veranderingen bij Yoga Castricum en dus ook voor jou! We stappen namelijk over op
een nieuw systeem om jouw lidmaatschap en deelname aan de lessen te registreren:
Eversports Zo kunnen wij de groepsgrootte van de lessen beter beheren, wat in deze
covid-19-tijden noodzakelijk is.
Dus, registreer je in Eversports, zodat je ook vanaf november kunt genieten van onze yogaen/of pilateslessen. We nemen je hieronder mee in alle noodzakelijke stappen
Stap 1: Stop je huidige automatische overschrijving
Zet nu eerst de huidige automatische overschrijving voor je abonnement stop. Na
registratie via Eversports gaat de betaling voor je abonnement namelijk via een
automatische incasso.
Stap 2: Registreer je op 1 of 2 november bij Eversports
Heel belangrijk is dat je jezelf op 1 of 2 november registreert bij Eversports. Zet die
datum in je agenda, zodat je dat niet vergeet! Registreren kan via een app op je telefoon
of via een website op je laptop of desktop. Voor dat laatste geven we een uitgebreid
stappenplan in deze nieuwsbrief.
Registreren voor Eversports via de app
Zoek op je telefoon in Play- of Appstore de applicatie Eversports op en installeer deze.
Open de app als deze geïnstalleerd is. Doorloop vervolgens alle stappen.
Stap 2b: Registreer voor Eversports via de website
Zo doe je dat:
-

Ga naar de www.eversports.nl. Je kunt de website in verschillende kleuren te zien
krijgen: rood, blauw, paars.
Klik rechtsboven op inloggen/registreren.

-

Onderaan een nieuwe webpagina vind je “Heb je nog geen account? Registeren”. Klik
op registreren en vul je naam, e-mailadres en wachtwoord in.
Accepteer de gebruikersvoorwaarden. Je krijgt nu een scherm dat aangeeft dat je je
e-mailadres moet bevestigen.
Ga naar je e-mail, want Eversports heeft je een e-mail gestuurd. Open deze e-mail en
klik op de link “e-mail verifieren”. Gedaan? Dan verschijnt er een scherm waarin je
kiest “verder naar eversports”.

Stap 3: Meld je aan bij Yoga Castricum
-

In het scherm wat je nu ziet, typ je in de zoekbalk Castricum.

-

Klik op Yoga Castricum

-

Klik rechts op “boek nu”. Nu verschijnt het lesrooster in beeld.

-

Selecteer in het lesrooster de les die je wil volgen (let op: kies een les in de
toekomst!).

-

Klik dan weer aan de rechterkant op “boek nu”.

-

Nu krijg je de boekingsgegevens te zien.
In dit scherm kies je jouw abonnement. Bij yoga zijn dit je opties:

-

Selecteer je abonnement. En ga in hetzelfde scherm bovenin naar de knop
betaalmethode selecteren. Let op: in het voorbeeld gaat het over een gedeeltelijke
betaling.

-

Vul je telefoonnummer in en klik op verder.

-

Accepteer de Privacyvoorwaarden en Algemene voorwaarden (beide vinkjes) en klik
op verder.

-

Kies bij betalingsmiddel voor auto-SEPIA. Vink aan “ik ga akkoord” en druk op knop
“start membership”. De eerste betaling gaat via iDeal. Doorloop dus de
iDeal-betaling. Daarna wordt maandelijks afgeschreven met een automatische
incasso.

Over onze overstap naar Eversports
-

-

-

-

We snappen dat het even een klusje is om jezelf voor de lessen te registreren. Echter
alleen door dit samen te doen kunnen we veilig en gezond blijven sporten. Dankjewel
dus dat je de tijd neemt om je in te schrijven via het systeem van Eversports.
Kom je er niet uit of heb je vragen, dan kun je altijd even bellen. Hannah 042234470
of Anita 0657620503. Mailen mag ook info@yogacastricum.nl. we proberen zo snel
mogelijk met je mee te kijken en de oplossing te vinden.
Het bedrag dat je via iDeal moet betalen kan iets lager zijn dan het bedrag van het
abonnement. Als je niet op de 1e van de maand het abonnement afsluit dan
berekend eversports een restbedrag voor de maand waarin je het abonnement
afsluit. Wanneer je toch later dan 1 of 2 november je abonnement afsluit dan vragen
we je het restantbedrag te storten op NL33ABNA0572724535 tnv A. Heijne
Wanneer je een les standaard volgt dan kan de docent een vaste registratie voor je
maken en hoef je je niet elke keer opnieuw aan te melden. Afmelden als je niet kan is
dan wel belangrijk. Jou plekje komt dan eenmalig voor een ander beschikbaar.

Wij willen je alvast heel erg bedanken voor je medewerking, en verheugen ons op jou
inschrijving. Graag tot in de les! Blijf kalm en doe yoga!
Vriendelijke groet,
Hannah en Anita

