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Handleiding gastgolfer lessen Intogolf
Welkom! U gaat met onze pro’s aan de slag met golflessen bij de Herkenbosche maar u bent
(nog) geen lid van onze golfbaan. Voor u, als gastgolfer, hebben we een speciaal portaal
ontwikkeld waarin u uw lessen kunt inplannen en inzien.

Registratie
Om lessen te kunnen boeken dienen gastgolfers zich wel te
registeren. Om een account aan te maken gaat u naar de
volgende URL:
https://deherkenbosche.ikgagolfen.nl/lessons
U klikt vervolgens op de blauwe knop “registreren” om een
account aan te maken alvorens u lessen kunt boeken. U
komt in het volgende scherm:

In dit venster vult u de beschikbare gegevens in, dus als u
nog geen NGF nummer of handicap heeft kunt u deze
vensters leeg laten. We hebben wel uw telefoonnummer
en emailadres nodig. Vervolgens kunt u op “aanmaken”
klikken en bent u per direct bij ons geregistreerd. U kunt
nu aan de slag.
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Inloggen
Inloggen
Ga naar https://deherkenbosche.ikgagolfen.nl/lessons/

en log in met uw emailadres en wachtwoord.

Les reserveren
Vervolgens wordt onderstaand scherm gepresenteerd.

Klik in het scherm “Selecteer een datum” om de datum te kiezen
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Zodra u uw keuze voor de datum gemaakt heeft krijgt u de betreffende dag + te boeken
lesuren als volgt getoond

U kunt nu al uw keuze maken voor een lesuur naar voorkeur door te klikken op een van de
“groene” blokjes. Heeft u de voorkeur voor een specifieke professional dan kunt u in het vakje
naast de keuze voor de datum uw voorkeur aangeven.
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Maakt u hier een keuze dan krijgt u een overzicht van de betreffende professional met
meerdere data in beeld

In het vakje naast de professional keuze dient u nog aangeven wat voor een les u wilt boeken;
een “prive les” of een “les meerdere personen”. In het laatste geval geeft u aan met hoeveel
personen. (U dient ook voor “les meerdere personen” te kiezen als u een in het systeem bekende
les voor een groep wilt boeken die u afgesproken heeft, hierbij te denken aan een winter- of
zomer-cursus, cursus 5 lessen voor € 65- of de cursus Samen Sporten).
Bijvoorbeeld
1. Keuze voor “prive les”

of
2. Keuze voor “les meerdere personen”

Als aangegeven klikt u op een van de groene “reserveer” blokken om de les te boeken. U
boekt daarmee 1 lesuur (= 50 minuten) bij de desbetreffende pro. U komt, afhankelijk van uw
keuze voor “prive les” of “les meerdere personen” in de volgende schermen:
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Ad 1. Keuze voor “prive les”

Bovenaan op “les reserveren” klikken en u heeft de les gereserveerd. U komt dan in het
volgende scherm, waarin de geboekte les getoond wordt.

Ad 2. Keuze voor “les meerdere personen”

Uw eigen naam komt onder speler 1 te staan.
• Boekt u voor meerdere personen mee, dan vult u bij de resterende spelers de naam zo
volledig mogelijk in. De andere spelers dienen ook een account aan te hebben
gemaakt. Indien de andere spelers geen account hebben aangemaakt dan kan de naam
van de tweede speler toch worden ingevuld. U kunt ook niets invullen bij de tweede
speler.
• Indien u de “groep” van een door u geboekte cursus (te denken aan winter- of zomercursus, cursus 5 lessen voor € 65- of de cursus Samen Sporten) aan wilt melden klikt u
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in het vakje “selecteer een groep”, waarna alle groepen waar u eventueel onderdeel
van maakt getoond worden. Selecteer de juiste om voor de betreffende groep de les
te boeken. De andere deelnemers van de groep zullen deze les ook geboekt zien staan
als ze inloggen in hun eigen profiel:

•

Nadat u rechts bovenaan op “les reserveren” heeft geklikt heeft u de les gereserveerd.

U komt dan in het volgende scherm, waarin de geboekte les getoond wordt.
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Les annuleren
Wilt u een van de geboekte lessen verwijderen/annuleren? Dan kunt u de les aanklikken en op
het volgende blad voor ‘les annuleren’ kiezen.

LET OP: Wilt u uw les binnen 24 uur voor aanvang annuleren dan adviseren we altijd
contact op te nemen met uw golfprofessional. Normaal gesproken bent u de reguliere
kosten van de les verschuldigd. De professional zal deze les zeker niet meer in kunnen
vullen met een andere lesklant.

Les / cursus betalen
Voordat de les begint dient u zich bij de balie van de Herkenbosche te melden om de les c.q.
cursus te betalen. Bij een les met meer personen wordt de les meestal in zijn geheel door een
van de deelnemers betaald. Het is echter ook mogelijk dat iedere deelnemer zijn deel van de
leskosten betaalt. In dat geval zal iedereen zich afzonderlijk voor de les bij de receptie
moeten melden om te betalen.
Bij een cursus dient iedere deelnemer voor aanvang de cursuskosten te betalen.
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Printscreens c.q. procedure op smartphone
Hieronder krijgt u via prinscreens te zien hoe de registratie c.q. boeken van een les verloopt
op een mobiele telefoon.

Inloggen / registratie
Ga naar url https://deherkenbosche.ikgagolfen.nl/lessons en klik op “Registreren”.
Vervolgens vult u alle gegevens in inclusief telefoonnummer, emailadres, wachtwoord en
selecteert u ‘aanmaken’ om het registratieproces af te ronden.
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Inloggen / aanmelden c.q. les boeken

Login met uw emailadres en
wachtwoord.

Selecteer een datum.

De beschikbare tijden
worden getoond voor die
betreffende dag.
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Selecteer de professional.

Selecteer de type les en het
aantal personen.

Selecteer lesuur (klik op groene
blokje).
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Vul evt. namen mede-lessers bij
“Deelnemer 1” etc.

Of selecteer de lesgroep en klik
op “Les reserveren”.

De les is geboekt.
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Les annuleren

Klik op geboekte les.

Klik op “Les annuleren”.

Bevestig om te annuleren.
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Maak snelkoppeling c.q. icoon op telefoon

Klik op “Zet op beginscherm”

Geef het een naam en
bevestig.

Je kunt nu via het icoontje op je telefoon direct naar je eigen profiel om een les te boeken c.q.
annuleren.
Succes!
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