
Challenge Tennis Organisatie
CTO

Hoe meld ik me aan voor tennis lessen



Challenge Tennis Organisatie

De url om in te schrijven is: https://ctobreukelen.plannedtennis.nl/inschrijven

https://ctobreukelen.plannedtennis.nl/inschrijven


Challenge Tennis Organisatie

Selecteer uw vereniging door op Selecteer vereniging te klikken en daarna op LTV Breukelen



Challenge Tennis Organisatie

U ziet de activiteiten voor LTV Breukelen. Beweeg de schuifbalk om de rest te zien.
Klik op Inloggen als u al een account hebt en op Nieuw account als u nog geen account hebt.  



Challenge Tennis Organisatie

Vul hier uw gegevens in. Voor vereniniging kies LTV Breukelen.



Challenge Tennis Organisatie

Als u alle gegevens hebt ingevuld, Klikt u op Verder en u bent ingeschreven bij CTO.
Als u les wilt volgen kiest u een van de Activiteiten.



Challenge Tennis Organisatie

Als u voor Inloggen had gekozen ziet u bovenstaand venster. Vul het emal adres van uw account in en het 
door u verzonnen wachtwoord en klik op Inloggen. 



Challenge Tennis Organisatie

We zijn nu ingelogd. U kunt de rest van de activiteiten zien door de schuifbalk te bewegen.
Klik op Inschrijven om u aan te melden voor een van de activiteiten.



Challenge Tennis Organisatie

Klik op Nieuwe inschrijving trainingcyclus om in te schrijven voor tennisles



Challenge Tennis Organisatie

Klik op het veld achter Activiteit en u krijgt een lijst met activiteiten. Klik op degene die u wilt 
volgen. Vul eventuele verhinderingen in en klik op Verder



Challenge Tennis Organisatie

Controleer of u de juiste keusze hebt gemaakt en zo ja, kies een van de betaalmethodes.
Klik op Bevestigen om uw training definitief te boeken.



Challenge Tennis Organisatie

Hier worden of incasso gegevens gevraagd of u krijgt een ideal venster.

Na het betalen is uw boeking compleet.

CTO zal contact met u opnemen over de trainings tijden en de trainer.

Veel plezier bij de trainingen van CTO                                                   JTi


