
Vlierweg 44
1032 LG Amsterdam
Tel 020 6365505
info@thecrunch.nl
www.thecrunch.nl

THE CRUNCH 
LESSENPLANNER
D.m.v. de Lessenplanner kun je je eenvoudig aan- en afmelden voor de les van jouw keuze. Ook de 

kinderen voor de kinderopvang kunnen op deze manier worden aangemeld. Klik hiervoor op de “les” 

Kinderopvang, vervolgens kun je je aanmelden. Je kunt de Lessenplanner App gratis downloaden 

op je Smartphone. Via onze website www.thecrunch.nl kun je inloggen op de Lessenplanner (oranje 

knop linksboven op de homepage).

Inloggen op de Lessenplanner kan met je lidnummer en geboortedatum. Jouw lidnummer ontvang je tege-
lijk met je tag bij inschrijving. Lidnummer zonder P invoeren.
 

Het werkt als volgt:
Open de Lessenplanner en selecteer het lestype waarvoor je je wilt inschrijven. Alle lestijden voor de gese-
lecteerde les worden getoond. Je kunt ook doelstellingen aanvinken. De lessen die vallen binnen de door 
jou afgevinkte doelstelling(en) verschijnen in beeld.
 
Inschrijven voor een les, kan alleen voor de eerstvolgende les. De instructeur vraagt aan het einde van iedere 
les wie er volgende week wil terugkeren en zet je indien gewenst meteen door naar volgende week.
 
Afzeggen voor een reeds aangemelde les gaat eenvoudig. Je gaat naar Mijn lessen en kunt vervolgens het 
item verwijderen waarvoor je je wilt afmelden.
 
De mogelijkheid om jouw deelname aan een groepsles bij The Crunch te delen met jouw vrienden op Face-
book kan ook. Als je dit leuk vind, moet je dit aan Facebook melden:
 
1. Ga naar www.thecrunch.lessenplanner.nl/member
2. Login met lidnummer en geboortedatum
3. Ga naar Mijn lessenoverzicht: Klik dan op de link: Ja, ik wil graag op Facebook notificaties van mijn les-
 deelnames plaatsen
4. Vervolgens wordt je doorgelinkt naar Facebook, volg de instructies op deze pagina’s en accepteer de ge-
 vraagde privacy instellingen
5. Elke les die je vanaf nu volgt, wordt op Facebook geplaatst
 
Het activeren van deze notificaties kan niet via de Lessenplanner App!
 
Mocht je hulp nodig hebben bij het gebruik van de Lessenplanner, dan kun je uiteraard altijd bij een 
medewerker van The Crunch terecht.
Aanmelden voor een les kan ook persoonlijk aan de balie of telefonisch, uiterlijk 1 week vooruit.

Vriendelijk dank!
The Crunch Crew

Aanmelden/Reserveren 

mogelijk via app


