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Om te reserveren ga je naar de url app.jekerdal.nl op een mobiele telefoon of op PC en logt in
met je lidnummer (dit staat op je ledenpas naast je naam) en het wachtwoord van je leden
login voor je persoonlijke omgeving van Zwembad Jekerdal.
Als je het wachtwoord niet weet kun je in de reserverings-applicatie een nieuw wachtwoord
aanvragen. LET OP; dit wachtwoord is dan een persoonlijk wachtwoord voor de reserveringsapplicatie in combinatie met het lidnummer waarmee het nieuwe wachtwoord is aangevraagd.
In de reserverings-applicatie kun je maximaal 7 dagen vooruit reserveren. Reserveer alleen als je
ook echt van plan bent om te komen zwemmen. Bij ‘misbruik’ zullen we striktere regels
invoeren.
Je kunt registreren voor jezelf, je hele huishouden of een deel van je huishouden.
Als je Zwembad Jekerdal verlaat en je bent niet meer van plan om terug te komen die dag,
annuleer dan je reservering, er is dan weer plek voor iemand anders.
Annuleer je reservering als je onverhoopt toch niet komt zwemmen, zo geef je een ander lid de
mogelijkheid alsnog te reserveren. Annuleren kan heel makkelijk in de reserverings applicatie.
o Als je de reservering niet annuleert terwijl je niet bent komen zwemmen krijg je een
email van Zwembad Jekerdal met de boodschap dat je geacht wordt je reservering te
annuleren als je niet komt, zodat iemand anders alsnog kan komen zwemmen. Bij de
tweede keer kunnen jij en je huishouden een periode van 5 dagen niet meer registeren.

Je lidnummer staat op de ledenpas naast je naam

Inloggen
- Ga naar app.jekerdal.nl met je mobiel of PC en log in met je lidnummer in en het wachtwoord
van je leden login (dit staat op je ledenpas naast je naam) en het wachtwoord van je leden login
voor je persoonlijke omgeving van Zwembad Jekerdal.
- Als je het wachtwoord niet weet kun je in de reserverings-applicatie een nieuw wachtwoord
aanvragen. LET OP; dit wachtwoord is dan een persoonlijk wachtwoord voor de reserveringsapplicatie in combinatie met het lidnummer waarmee het nieuwe wachtwoord is aangevraagd.

Na inlog zie je je eigen toegangspas en onderaan de blauwe balk ‘reserveren’. Klik op de blauwe balk
‘reserveren’

Reserveren
Hier kun je een dag reserveren, maximaal 7 dagen vooruit.

Als je een datum kiest zie je meteen hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn op die betreffende dag. Als
er nog plek is kun je vervolgens de keuze maken wie er gaat zwemmen door het plaatsen van vinkjes bij
de juiste persoon. Vink daarna de verplichte triage vragen aan en klik op ‘Reserveer’.

Hierna zie je aan de groene vinkjes wie uit je huishouden gereserveerd hebben voor 9 juli.

Reservering annuleren
Kun je toch niet komen? Annuleer dan heel eenvoudig je reservering. In het menu bovenaan in de
applicatie kun je via ‘DASHBOARD’ al je reserveringen zien. Klik op de reservering die je wil annuleren.

Vervolgens kun je klikken op het rode prullenbakje voor wie je de reservering wil annuleren of op de
rode balk ‘reservering annuleren’ om de hele reservering te annuleren.

Klik op ‘Ja’ om de annulering door te voeren.

Bijkomende spelregels Triage uit de Richtlijn ‘Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie
Badinrichtingen’
-

Houd 1,5 meter afstand
Was en desinfecteer handen
Thuis douchen
Thuis omkleden voor en na het zwemmen
Houd u aan de looproutes
Volg de aanwijzingen op
Schreeuwen en zingen is niet toegestaan
Registratie gegevens worden 4 weken bewaard
Zwembad Jekerdal is niet aansprakelijk als je aantoonbaar ziek wordt na een bezoek
Kinderen van 12 jaar en jonger mogen alleen onder toezicht van een ouder of voogd komen
zwemmen

Als de reserverings applicatie niet werkt kun je een e-mail sturen naar ledenadmin@jekerdal.nl .

Heel veel zwemplezier,
Het Bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

