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Zelf lessen boeken via SkiBook (m.u.v. Groepslessen en halve- privélessen) ons online
boekingssysteem, dit doe je via: https://skish.skibook.nl
Heb je al eens bij Skish gelest, dan bestaat er al een account. Antwoord dan met JA en gebruik je
inloggegevens. Ben je deze vergeten, vraag dan nieuwe inloggegevens bij ons aan.
Heb je nog nooit bij ons gelest, antwoord dan met NEE.
Introducties:
- Ga naar: Kennismakingsles / skiën rolpiste / 1 cursist, geboortedatum en niveau invullen (zie uitleg
onderaan de pagina. Je krijgt dan een overzicht met alle mogelijkheden die er op dit moment zijn.
Hier kun je een datum/tijd selecteren en naar je winkelwagentje verplaatsen.
- Na de selectie van de les kun je de les gaan bevestigen en afrekenen. Je wordt daarna automatisch
doorgelinkt naar IDeal om de boeking definitief te maken door de betaling te voldoen. (Mocht de
betaling niet binnen 30 minuten zijn gedaan, zal de reservering komen te vervallen).
Voordeel- en vakantiecursussen:
Mocht je voor 2 of meerdere cursisten willen boeken, zorg dan dat de accounts zijn gekoppeld.
Bij het tabblad ‘accounts koppelen’ kun je deze koppeling maken waardoor je de mogelijkheden voor
meerdere cursisten tegelijk kunt bekijken.
- Ga naar: aanbod / cursus aanbiedingen / skiën of snowboarden rolpiste / selecteer de cursisten. Er
komt dan een blauw raster om de cursist / vrije plaatsen bekijken.
- Je krijgt dan een overzicht met alle mogelijkheden die beschikbaar zijn. Hier kun je de selectie
verfijnen door de dagen waarop jullie kunnen en de periode vanaf wanneer te selecteren. Kijk naar
de mogelijkheden (als je voor meerdere wilt boeken, moet er EN achter staan.) Vervolgens kun je
cursus/lessen selecteren en in je winkelwagentje zetten.
- Na de selectie van de lessen kun je de lessen gaan bevestigen en afrekenen. Voor de
voordeelcursus wordt je automatisch doorgelinkt naar IDeal om de boeking definitief te maken door
de betaling te voldoen. (Mocht de betaling niet binnen 30 minuten zijn gedaan, zal de reservering
komen te vervallen).
Flexibele of losse lessen:
Mocht je voor 2 of meerdere cursisten willen boeken, zorg dan dat de accounts zijn gekoppeld.
Bij het tabblad ‘accounts koppelen’ kun je deze koppeling maken waardoor je de mogelijkheden voor
meerdere cursisten tegelijk kunt bekijken.
- Ga naar: aanbod / flexibel lessen / skiën of snowboarden rolpiste / selecteer cursisten (blauw raster
komt erom) / vrije plaatsen bekijken.
- Je krijgt dan een overzicht met alle mogelijkheden die beschikbaar zijn. Hier kun je de selectie
verfijnen door de dagen waarop jullie kunnen en de periode vanaf wanneer te selecteren. Kijk naar
de mogelijkheden (als je voor meerdere wilt boeken, moet er EN achter staan.) Vervolgens kun je
cursus/lessen selecteren en in je winkelwagentje zetten.
- Na de selectie van de lessen kun je deze gaan bevestigen en afrekenen. Als tegoed kun je dan een
Flexcursus of losse lessen kopen. Je word daarna automatisch doorgelinkt naar IDeal om de
boeking definitief te maken door de betaling te voldoen. (Mocht de betaling niet binnen 30 minuten
zijn gedaan, zal de reservering komen te vervallen).

