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Lessen boeken via mijnYW 
(“mijnYW”is het online reserveringssysteem van Yoga Weert) 

Aanmelden  

Als het goed is heb je reeds jouw account bevestigd in mijnYW door je eigen 
wachtwoord aan te vragen. Zo niet, neem dan contact op per mail om de instructies 
hiervoor te ontvangen.  

Plannen van lessen 

Ik kom naar mijn vaste wekelijkse les(sen) 

Deze zijn reeds voor jou ingevoerd in het systeem via een zogenaamde 
“enrollment”. Als je iedere week naar je vaste wekelijkse les(sen) komt, hoef je 
NIKS te doen. Er is automatisch iedere week een plek voor je geserveerd. 

Het structureel wijzigen of helemaal laten of helemaal laten vervallen van een 
“enrollment” kan alleen gedaan worden door de beheerder. Stuur even een mail. 

Ik wil een extra (inhaal-)les boeken? 

Een extra les boeken gaat het eenvoudigst via het lesrooster op onze website. Het 
lesrooster is altijd actueel en je kunt meteen zien in welke lessen nog plaats is. Klik 
bij de les die je wil volgen op “boek”.  

 

Als je reeds bent ingelogd op je account, krijg je meteen de bevestiging van jouw 
boeking te zien in het scherm. Als je niet (meer) bent ingelogd, wordt je eerst 
gevraagd om opnieuw in te loggen op jouw account.  

Zie je dat er nog plaats is in de les en wil je komen, maar kun je jezelf wegens 
een storing niet aanmelden? Of vanwege het feit dat het te kort van te voren is? 
Kom gewoon naar de studio. Als de plaats inderdaad nog vrij is, dan meldt de 
docent je alsnog aan voor de les.  
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Afmelden voor een les 

Algemene spelregels 

Afmelden kan tot maximaal één uur van te voren. Minder dan een uur van te voren 
kan er niet meer worden afgemeld. Afmelden (en boeken) kan alleen via het 
systeem. Dus niet via mail, sms of een belletje.  

Afmelden is serieus. Het systeem werkt met credits (= strippen) voor de lessen. 
Niet afmelden betekent dat je die credit kwijt bent en die les niet kunt komen 
inhalen. Je plaats is namelijk voor je bezet gehouden. Daarom kan een gemiste les, 
die niet is afgemeld, niet worden ingehaald.  

Ook als je niet van plan bent om een les in te halen: meld je a.j.b. toch af. Het is erg 
sociaal om dit te doen voor de andere leden. Zij kunnen in jouw plaats naar een les 
komen. 

Heb je een onbeperkt abonnement en maakt het voor jou niet uit omdat je 
toch onbeperkt kunt inhalen en plannen? Ook aan jou vragen we je om je toch af te 
melden. Doe het voor iemand anders die graag wil komen. 

Het afmelden 

Afmelden kan alleen via mijnYW (niet via het lesrooster). Klik op “mijnYW” in het 
menu op de website of ga rechtstreeks naar https://mijn.yogaweert.nl en log in.  

Je komt automatisch op jouw dashboard (“Home”) waar je kunt zien voor welke 
lessen je die maand staat ingeboekt.  

 

 

Om je af te melden voor de les, klik bij die les op “cancel” 



Handleiding - lessen boeken mijnYW - versie juni 2020   Pagina 3 van 5 

 

 

Er wordt gevraagd om je afmelding te bevestigen. 

 

Door jouw afmelding te bevestigen wordt automatisch weer een credit 
bijgeschreven op jouw tegoed. 

Ik moet mij steeds afmelden voor mijn vaste les(sen) 

• Heb je continue wisselende of zeer onregelmatige werktijden en kun je 
daardoor vaak niet naar je vaste wekelijkse les komen?  

• Heb je liever geen vaste les(sen) meer?  
• Bekijk je liever per week welke les(sen) je wil komen volgen? 

Dan kun je ervoor kiezen om je vaste wekelijkse les(sen) te laten vervallen. Laat ons 
dit weten per mail, dan verwijderen wij jouw “enrollment” in het systeem en kun je 
jouw credits geheel naar eigen inzicht inplannen. 

Meteen na het afmelden een inhaalles boeken 

Om meteen na het afmelden een inhaalles te boeken hoef je niet perse mijnYW te 
verlaten om naar het lesrooster op de website te gaan. Je kunt ook een nieuwe les 
boeken via mijnYW.  

Klik in het menu aan de linkerkant op “classes” (de andere opties zijn niet actief). 
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Je komt dan ook in een online lesrooster.  

 

 

Via de pijltjes rechtsboven kun je doorklikken naar een volgende week. Als er plaats 
is in een les kun je via “Book” meteen je inhaalles boeken. 

Er wordt gevraagd de boeking te bevestigen. Je kunt dan meteen zien hoeveel 
credits je nog binnen jouw abonnement (Subscription) te besteden hebt. 

 

Je boeking wordt bevestigd. 
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Credits 

Het systeem werkt met credits (strippen) voor de lessen. Deze credits worden 
maandelijks toegekend. Ze worden automatisch bijgeschreven op het moment dat 
het lesgeld voor die maand wordt geïncasseerd. 

Het resterende tegoed kun je zien als je inlogt op jouw account in mijnYW. Op jouw 
dashboard (“Home”) staat rechtsonder een vakje met informatie over jouw 
abonnement (“My subscriptions”). Hier staan ook de resterende credits.  

 

Kijk goed hoeveel lessen je gepland hebt c.q. hoeveel credits je nog hebt.  Soms 
weet je niet hoeveel lessen je in jouw enthousiasme hebt gepland. Als je dan nog 
een les wil plannen dan kan dat niet, omdat je credits op zijn. 

De credits die in een maand je niet opmaakt, worden automatisch doorgeschoven 
naar de volgende maand. Je bent resterende credits aan het einde van de maand 
niet kwijt! 

• Bij een abonnement voor 1 les per week, wordt automatisch voor iedere week 1 
credit toegekend. Heeft een maand 4,5 week? Dan krijg je 4,5 credits. 

• Bij een onbeperkt abonnement, worden automatisch voor iedere week 2 credits 
toegekend voor je vaste wekelijkse lessen.                                                        
Vanwege de Corona-maatregelen (= het beperkt aantal beschikbare plaatsen 
per les) is het volgen van extra lessen tijdelijk beperkt tot 1 les per week. Zodra 
blijkt dat er toch volop plek is, omdat iedereen zich inderdaad netjes afmeldt of 
omdat wij de 1,5 meter-regel mogen loslaten, zal dit worden verruimd. 

 

Overmacht?  

Is er sprake van overmacht en kon je je echt niet afmelden? Stuur binnen 24 uur een 
mail en dan passen wij je credits aan, zodat je die les alsnog kunt inhalen.  

Vakantie?  

Ben je op vakantie en kun je jezelf niet afmelden? Geef het door per mail, dan 
melden wij jou af. 

------------------------- 


