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Online reserveren 

 

Lifestyle center Laarbeek heeft een ruim aanbod aan Spinning- en groepslessen.  U kunt deelnemen aan de 

lessen wanneer u vooraf een plaats reserveert. Hieronder krijgt u informatie over deelname aan de 

groepslessen/spinning. Tevens kunt u op eenzelfde wijze afmelden voor een gereserveerde les. 

Een vaste plaats! 

Wanneer u het prettig vindt om elke week op een vaste tijd bij eenzelfde les te komen sporten kunt u een 

vaste plaats reserveren op onderstaande wijze. Het is daarbij heel erg belangrijk dat u tijdig afmeld voor de les 

wanneer u verhinderd bent. U geeft anderen dan de gelegenheid op uw plaats te komen sporten. 

Hieronder een korte uitleg: 

- U kunt aangeven wekelijks vast op een lesdag en lestijd geplaatst te willen worden. 

- Dit kan alleen door een medewerker van Lifestyle center Laarbeek voor u geregeld worden en indien er in 

de door u gewenste groep plaats vrij is. 

- Bij een vaste plaats is het belangrijk dat u tijdig (uiterlijk 3 uur van te voren) afmeldt wanneer u verhinderd 

bent!  Op deze wijze geeft u anderen de gelegenheid op de vrijgekomen plaats wel deel te nemen. 

 

Zelf aanmelden voor een groepsles of spinning via het online reserveringssysteem 

Wanneer u flexibel wilt aanmelden voor een les kunt u dat zelf regelen via het online reserveringssysteem. Ga 

naar onze (mobiele) website www.lifestylecenterlaarbeek.nl .   

 

Op de homepage klikt u op de oranje button “online reserveren” (zie hieronder) 

 

 

 

 

- U komt in onderstaand scherm (http://start.mylogifit.com/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gebruikersnaam:  Vul het pasnummer van 

uw ledenpas in (5741….) 

 Wachtwoord: Vul uw geboortedatum in 

(DDMMJJJJ)   (Als u op 1 december 1980 bent 

geboren vult u in: 01121980)  

 

http://www.lifestylecenterlaarbeek.nl/
http://start.mylogifit.com/
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Online reserveren 

 

 

U komt nu in ons activiteitenoverzicht waarbij een onderscheid gemaakt is tussen spinning en groepslessen. 

Klik op de door u gewenste activiteit, kies lesdag en tijd.  

Indien er ruimte beschikbaar is kunt u een plaats reserveren. 

Op eenzelfde wijze kunt u gereserveerde lessen weer afmelden. 

 

Let op! Wanneer u een vaste plaats heeft gereserveerd en u meld zich af voor de les kunt u niet inloggen op 

dezelfde dag en binnen hetzelfde tijdsblok op een andere les. U dient dan telefonisch een plaats te reserveren. 

 

Belangrijk om te weten! 
Het kan zijn dat u altijd goed heeft kunnen inloggen maar dat u ooit op het blokje 
“wachtwoord vergeten?”  heeft geklikt.  
Op dat moment verander uw wachtwoord  en kunt u niet meer inloggen met uw geboortedatum. 
U ontvangt dan direct een mail van no-reply@logifit, met daarin een nieuw wachtwoord. 

Wanneer inloggen niet lukt kunt u altijd zelf een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Vul bij gebruikersnaam uw pasnummer in (in plaats van uw emailadres) en u ontvangt automatisch een nieuw 
wachtwoord in uw mailbox.  

 

Download de mylogifit app 

 
U kunt ook de gratis Mylogifit app downloaden om direct in ons reserveringssysteem in te loggen. Online aan – 

en afmelden voor lessen werkt dan nóg gemakkelijker. 

 

 

Mocht u vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid om online af- of aan te melden, dan kunt u altijd 

contact opnemen (T  0492 462521) met de receptie. We helpen u graag.  

 

 

Met sportieve groet, 
 

Team Lifestyle center Laarbeek 


