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Inleiding
U kunt deze handleiding raadplegen om uzelf aan te melden bij uw golfleraar.
Zo kunt u gemakkelijk en snel lessen boeken, uw dossier inzien, leskaarten
en lidmaatschap aanschaffen en een overzicht opvragen van uw geplande
lessen. Mocht u vragen hebben tijdens het gebruik van iGolfinstructor, neemt
u dan contact op met uw golfleraar.

Quickstart
Stap 1: De Agenda
Wanneer uw golfprofessional in het bezit is van een iGolfinstructor account
kunt u zich registreren bij iGolfinstructor en vervolgens uw lessen online
boeken. Om u te registreren klikt u rechtsboven op “registreren”.

Stap 2: Registreren
Vul al uw gegevens in op het registratieformulier. Na het invullen van het
formulier ontvangt u binnen enkele minuten een registratiecode in uw e-mail.
Deze registratiecode dient u in te vullen in het vervolg scherm waarin het
systeem om deze code vraagt. Deze tussen controle zorgt ervoor dat u
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bewijst eigenaar te zijn van het betreffende e-mailadres.

Stap 3: Inloggen
Nadat u de code heeft ingevuld wordt u automatisch ingelogd. Maar wilt u de
volgende keer inloggen kunt u bij het iGolfinstructor account van uw
golfporfessional rechtsboven op “Inloggen” klikken, maar ook kunt u altijd
inloggen via members.igolfinstructor.nl. Vul bij aanmelden uw gebruikersnaam
en wachtwoord in en klik op “Inloggen”.

Stap 4: Les boeken
Na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u toegang tot
uw eigen iGolfinstructor omgeving inclusief toegang tot de agenda van de
betreffende golfprofessional waar u zich geregistreerd heeft. Klik op een
tijdstip wanneer u een afspraak wilt inplannen in iGolfinstructor.
Er verschijnt een popup met de tijd die u heeft geselecteerd. U kunt
vervolgens selecteren wat voor lesype u wilt bespreken. Vervolgens kunt u op
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bevestigen klikken.

Na bevestigen komt u in het vervolgscherm. In dit vervolgscherm kunt u een
opmerking toevoegen en de manier van betalen selecteren.
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Nadat u dit heeft gedaan kunt u op “Bevestigen” klikken. U ontvangt de
afspraakbevestiging per e-mail. Tevens kunt u onder het tabblad “Afspraken”
uw geplande afspraken vinden.

Afspraken
Hier vindt u een overzicht met de door u geplande privé, groepsles en
cursussen boekingen.

Er verschijnt een duidelijk overzicht met de door u geplande lessen. U kunt
zien of u betaald heeft, op welke manier en ook kunt u de les annuleren (door
te klikken op ‘x’ icoon).

Cursussen
In het overzicht ziet u het aanbod van cursussen/groepslessen waar u zich op
kan inschrijven. Hierbij vindt u een omschrijving van de cursus, welke
golfprofessional de cursus/groeplessen geeft etc. U kunt zich vanuit dit
overzicht direct inschrijven voor de betreffende cursus/groepsles. Wat inhoud
dat u direct voor de diverse data van de cursus/groepsles zal zijn
ingeschreven.
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Mijn account
Mijn profiel
In mijn profiel heeft u de mogelijkheid om uw eigen NAW gegevens aan te
passen, uw leskaarten te bekijken inclusief het tegoed en uw dossier met
gedeelde items door de golfprofessional.

Wijzig wachtwoord
Mocht u uw wachtwoord willen wijzigen klik dan op Mijn Account en
vervolgens op wachtwoord wijzigen. Vul eerste uw bestaande wachtwoord in
en vervolgens twee keer het nieuwe wachtwoord. Klik vervolgens op wijzig
wachtwoord en uw nieuwe wachtwoord is actief.

Wijzig lidmaatschap
Wanneer de golfprofessional of golfschool gebruik maakt van
lidmaatschappen kunnen deze worden bekeken onder ‘mijn
lidmaatschappen’. In het overzicht is te zien welke lidmaatschappen er
worden aangeboden en wat de voordelen hiervan zijn. Wilt u van
lidmaatschap wijzigen klik dan in het overzicht achter het gewenste nieuwe
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lidmaatschap op “Schaf aan”.

Wanneer het een betaald lidmaatschap betreft dient u tevens de
betaalmethode aan te geven en klik vervolgens nogmaals op “Schaf aan”.

Leskaart aanschaffen
Wanneer de golfprofessional of golfschool gebruik maakt van leskaarten
kunnen deze worden ook via iGolfinstructor worden aangeboden onder
Leskaarten aanschaffen. In het overzicht is te zien welke leskaarten er
worden aangeboden en wat de voordelen hiervan zijn. Wilt u van leskaart
aanschaffen klik dan in het overzicht achter de gewenste leskaart op “Schaf
aan”.

Uitloggen
Bent u klaar dan kunt u via Mijn Account op “Uitloggen” klikken.
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