
Instructie Yourtennis 

Beste leden, 

Leuk dat je je wilt aanmelden voor de training. Hierbij de instructie voor de nieuwe tool die we hiervoor 

gebruiken. 

 

Hierboven zie je het home-scherm van Yourtennis. Om gebruik te kunnen maken van Yourtennis, maak je 

éénmalig een account aan door Log in aan te klikken.  Klik vervolgens op Meld je eerst aan. 

Let op ! 

Je moet minimaal 18 jaar zijn om een account te kunnen 

creëren. Voor mini’s en junioren moet dus een ouder/voogd 

een account openen. 

Let op ! 

Je kunt met je account jezelf maar ook andere gezinsleden 

inschrijven voor de training! 

 

 

 

Selecteer Achter de Bogen. Staat nu bovenaan, maar met zoeken vind je onze club ook. 

 



 

 

Vul alle velden in en klik op ‘Aanmelden’. Op je mailadres 

krijg je een bevestiging binnen met het verzoek om je 

account te activeren. Zo niet, kijk dan in je spambox en 

voeg de mailadressen info@yourtennis.nl en no-

reply@yourtennis.nl  toe aan je vertrouwde 

mailadressen. 

Bevestig vervolgens je account door op de link te klikken 

die je per mail krijgt toegestuurd. 

 

 

 

 

 

Door te activeren kom je direct ingelogd op de inschrijfpagina en kun je je inschrijven voor tennisles. We hebben 

al een indeling gemaakt naar de pakketten voor mini’s, junioren, senioren en privé les. Je kunt een van deze 

groepen selecteren. 
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Als je een keuze hebt gemaakt kom je op het inschrijformulier. 

 

Je kunt jezelf maar ook andere gezinsleden 

Inschrijven. 

Let op dat als je kiest voor ‘iemand anders 

(maar ik betaal)’, dat je wel goed de naam en 

geboortedatum aangeeft, want anders kan een 

senior bij de junioren terecht komen bij het 

indelen en andersom. 

Let op: vul je KNLTB nummer in, staat op je pasje 

 

Selecteer je het lespakket naar keuze.   

 

 



Het gekozen pakket klapt open en je kunt vervolgens je verhinderingen aangeven. 

In het opmerkingenveld kun je je voorkeurstijden aangeven en ook met wie je graag wil trainen en eventueel 

ook de trainer van voorkeur. 

Vink vervolgens “accepteer voorwaarden” en “Schrijf je in …” 

 

 

Hierna rond je je inschrijving af door in het volgende scherm de volgende zaken aan te vinken en in te vullen: 

akkoord op de automatische incasso, het volledige bankrekeningnummer, de naam en de woonplaats van de 

rekeninghouder. 

 

 

 

 



 

Als laatste goed opletten dat je klikt op ‘inschrijven voor alle gekozen pakketten’ . Daarmee rond je je 

inschrijving af. 

Je krijgt een bevestiging dat de inschrijving is gelukt en kunt vervolgens eventueel nog andere gezinsleden 

inschrijven.  

Je kunt ook je inschrijving altijd wijzigen. 

 

Je ontvangt ook een bevestiging van je inschrijving per mail.  



 

 
Succes met je aanmelding! 
 
Voor vragen over de inschrijving stuur een mail naar: training@achterdebogen.nl 


