Beste sporter van Fitfabriek,
De Fitfabriek mag weer open! Wij zijn enorm blij jullie weer te mogen verwelkomen per 1 juli. Voor
binnenkomst behoor je te reserveren met onze nieuwe Fitfabriek APP.
Met de APP reserveer je voor de fitness (kracht- en cardiotoestellen) en de groepslessen.
Volg de volgende stappen om toegang te krijgen tot de Fitfabriek App door je account te activeren en het
wachtwoord in te stellen.
Het installatie Stappenplan is voor iedereen hetzelfde maar de afbeeldingen kunnen afhankelijk van je
apparaat (PC, Apple of Android) iets afwijken:
In een aparte mail zullen we een aantal maatregelen met betrekking tot het veilig en verantwoord sporten
met jullie delen.
Het Stappenplan:
1. Klik op de volgende link – hier
(of typ in je internet browser de url: fitfabriek.opencontrolplus.com in je browser)
Vul je email adres in dat in ons systeem staat: __user_email__
Je wachtwoord is : __new_password__
Klik op Inloggen.
Wachtwoord wijzigen: nadat je ingelogd bent bij het navigatie menu, Tabje Mijn gegevens
Lukt het niet? Vraag een nieuw wachtwoord met de volgende stappen:
2. Je ziet nu het volgende inlogscherm en Klik op de link "Wachtwoord vergeten?"

3. Vul je email adres in en klik op Verzenden

4. Je ontvangt nu een email met de link om het wachtwoord te vervangen.

5. Als je op de link klikt krijg je het volgende scherm om je wachtwoord aan te maken (je moet iets naar beneden
scrollen in je scherm).
Let op: gebruik minimaal 8 tekens, waarvan 1 hoofdletter, 1 cijfer en speciaal teken, klik op verzenden.

6. Bij akkoord krijg je volgende melding:

7. Vanaf nu kun je inloggen in de Fitfabriek App met je email adres en zojuist aangemaakte wachtwoord.

De Fitfabriek APP installeren op IOS of Android:
Apple / IOS:
Volg de stappen op het scherm. Hieronder kun je de stappen zien die ervoor zorgen dat de APP op je mobiele
telefoon verschijnt. We hebben de optie geel gearceerd waarop je dient te klikken.

Android (bv Samsung)

Succes met het installeren van de APP en reserveren van je lessen.
Mocht je nog vragen hebben laat het ons weten.
Sportieve groet,
Team Fitfabriek

