
Uitleg Boekingssysteem 
 
Klimcentrum Monte Cervino maakt gebruik van de applicatie Fitmanager van Outdoor Valley 
Sports. Hier kun je jezelf aanmelden en direct betalen voor een tijdblok Klimmen. Onderstaand 
een stappenplan als je je voor het eerst aanmeldt. 
 
 
STAP 1: OPEN DE WEBSITE 
  Ga naar https://outdoorvalleysports.nl/klimcentrum-monte-cervino/  
 
STAP 2: AANMELDEN   
  - Klik op het tijdsblok naar keuze  
  (Let op deze week is het rooster nog leeg, rechtsboven het rooster zie je 20>. Klik hier op 
  om naar week 20 te gaan) 
  - Klik op registreren 
  - Klik op ‘betaal voor een losse activiteit’ 
  - Vul je gegevens in 
  - Ga akkoord met de algemene voorwaarden 
  - Voldoe de betaling via IDEAL 
  - Klik op Bevestig en Betaal 
  - Kun je onverhoopt toch niet, kijk dan onderaan deze pagina hoe je jezelf kunt    
     afmelden. 
 
Kom je vaker klimmen? Registreer dan je account.   
Na de eerste keer aanmelden ontvang je per e-mail een uitnodiging om je account te registreren (let op, 
dit is met het format van Outdoor Valley Sports). Als je het account registreert kun je de volgende keer 
makkelijker aanmelden om te komen klimmen.  
 
Account registreren 
- Open de mail en klik op de link om je account te activeren 
- Kies een wachtwoord, controleer je gegevens en vul deze zo volledig mogelijk aan.  
 
Aanmelden met een account 
Via www.fitmanager.com of via de Fitmanager-app (downloaden via Play- of App-store) 
- Login met je emailadres en wachtwoord 
- Klik op ‘kalender’ 
- Klik ‘filter’ (app) of ‘type’ (website) 
- Selecteer het filter type ‘Klimcentrum Monte Cervino’ 
- Scroll naar beneden en klik op ‘Toon resultaten’ (alleen in de app) 
- Klik op het tijdsblok naar keuze 
- Klik op ‘aanmelden’ 
 
Afmelden als je verhinderd bent 
Ben je onverhoopt verhinderd? Meld je dan af. Zo kan iemand anders in jouw plaats komen trainen. Dit 
gaat als volgt: 
- Log in op de website of de app 
- Klik op ‘kalender’ 
- Klik op het betreffende tijdsblok 
- Klik op ‘afmelden’ 
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