
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 1. Ga naar b.v. de google browser of een andere browser en vul in “mijn.zwembaddoesburg.nl” 

Stap 2. Bij “Jouw Privacy Beheren” klik aan alles accepteren. 

Stap 3. Op de pagina Zwembad Doesburg klip op “Meld je nu aan!”. Het oude systeem werkt niet 
meer 
             om op de nieuwe score module te komen moet er een nieuw account aangemaakt te worden. 

Stap 4. Vul in op de pagina “Maak een account aan!” alle gegevens in. Let er op dat het e-mailadres 
             gelijk aan het e-mailadres op het inschrijfformulier dat bij ons bekent is, en vink akkoord aan bij: 
                                 1. Algemene voorwaarden van het zwembad  
    2. Privacyverklaring van het zwembad  

3. Schrijf je in voor alle digitale communicatie 
                                                                                            Druk vervolgens op “Registratie”. 
  

Stap 5. Ga op nieuw naar “mijn.zwembaddoesburg.nl” en log in met uw e-mailadres en wachtwoord 
dat u zojuist heeft aangemaakt. Klik op de button “Zwembad Doesburg”. U bent nu in het persoonlijk 
hoofd menu waar al uw gegevens staan vermeld zoals: 
 

- Mijn actieve producten : Vermelding van de producten die u heeft gekocht en het restant. 

- Mijn gegevens                 : Uw gegevens die bij ons in het systeem staan. 

- Zwemlessen                    : Inschrijving zwemles  

                                                Gegevens van uw kind dat bij ons op zwemles zit. 

- Mijn bestellingen            : Laatste bestelling, mogelijkheid een nieuw koop ticket te plaatsen 

- Mijn bezoekhistorie       : Overzicht van uw bezoeken aan het zwembad 

- Koop tickets                     : U gaat terug naar de site waarop u een ticket kunt kopen 

- Leerlingvolgsysteem      : Dit is de persoonlijke zwemlespagina van uw kind,  

  klik op “Bekijken”. Op deze pagina worden de beheersing van  

  de vaardigheden getoond. 

 

- Uitloggen    : U verlaat het programma. 

 
 

Stappenplan om een account aan te maken 

Het kan zijn dat alle zwemscores nog niet exact bijgewerkt zijn. Wij doen ons 
best om dit zo snel als mogelijk op orde te krijgen.  
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