Online verplaatsen deelname groepsles
Indien u online een ticket heeft gekocht voor een groepsles kunt u deze zelf online verplaatsen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden
verbonden:
- U kunt de les alleen verplaatsen naar een zelfde soort les. U kunt bijvoorbeeld een Floatfit les verplaatsen naar een andere Floatfit les. Maar
geen Floatfit les verplaatsen naar een Aquagym les.
- Een les kan alléén online verplaatst worden tot 24 uur voor aanvang van de oorspronkelijke les.
- Alléén online gekochte lessen kunnen verplaatst worden.
Stap 1: Ga naar de webshop van het Geusseltbad waar u het ticket heeft gekocht https://geusseltbad.recreatex.be
Stap 2: Log in en gebruik hetzelfde account waarmee u het ticket heeft gekocht.
Stap 3: Kies bovenin voor “Mijn profiel” en daarna voor “Reeds gekochte e-tickets en abonnementen”.

Stap 4: Vervolgens kiest u in het keuzemenu voor “mijn groepslessen”.

Hier ziet u een overzicht van alle groepslessen waar u zich ooit voor heeft ingeschreven.
Stap 5: Alleen de lessen waar de button “Verplaatsen” achter staat kunt u nog verplaatsen. In bovenstaand voorbeeld is dit les 12129.
Stap 6: Nadat u op “Verplaatsen” heeft geklikt krijgt u nogmaals de vraag welke les u wenst te verplaatsen. Vink hier de les aan die u wilt
verplaatsen en klik vervolgens op “Verplaatsen”.

Stap 7: In de kalender kunt u vervolgens een nieuwe datum en nieuw tijdstip kiezen.

Indien u de gewenste datum en het tijdstip heeft gekozen klikt u op “Volgende”.

Stap 8: Vervolgens krijgt u een controlescherm waar u op “doorgaan” kunt klikken.

Klik vervolgens door totdat het bevestigingsscherm in beeld komt.

Stap 9: Indien de les succesvol verplaatst is ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail bevat géén nieuw e-ticket.
Stap 10: Om uw nieuwe e-ticket op te halen dient u stap 1 t/m 4 hierboven herhalen.
Vervolgens krijgt u een overzicht van alle groepslessen waar u zich (in het verleden) voor heeft ingeschreven. In de kolom “E-tickets” kunt u op het PDF
icoontje achter de nieuwe reservering klikken om het nieuwe e-ticket te downloaden.

