
Hoe meld ik mij aan en boek ik een training via de Sport App van 
Leidschendam – Voorburg? 
*Zowel registreren als boeken kan ook via de website, dit hoeft niet altijd via de app op de telefoon. 
 

Stap 1: klik op de link in de e-mail, op de website of op de link op Social 
Media.  
Deze link leidt je naar het registratieformulier van de Sport-App. 

 
 
Stap 2: meld jezelf aan bij de AppyBee app. 
Hier vul je je e-mailadres in. Dit is tevens je gebruikersnaam wanneer je wilt inloggen op de website 
of op de app op je telefoon. 

 
 
 
Stap 3: check je e-mail ter verificatie, Dit kan soms even duren.  
Geduld is een schone zaak! 
In je mailbox heb je een code ontvangen. Deze vul je in op de website of in de app bij ‘verification 
code’. Mocht je niets hebben ontvangen na een half uur, check dan even je ongewenste e-mail inbox.  

 
 
  



Stap 4: download de app op je mobiel of ga naar de website. 
(Tip: gebruik niet de website ‘www.Appybee.nl’, deze algemene website is om in te loggen voor 
beheerders). 
 
De app genaamd ‘Appybee’ is te vinden voor Apple in de App-Store en voor Android in de Play-Store. 
De App is te herkennen aan het volgende icoontje; 
 

 
 
Stap 5: Wanneer stap 4 voltooid is; open je de website of de app. 
Selecteer hier SenW. 

 

Stap 6: Selecteer de locatie/ de sport die je wilt beoefenen. 

 

 



Stap 7: Kijk waar en wanneer trainingen worden 
aangeboden en kies een training uit! 

 
Stap 8: Boek een training 
Klik op ‘boeken’ om een training te boeken voor 1 persoon! 

 
Check je mail met de bevestiging dat je de training/activiteit hebt geboekt en 
lees de regels goed per vereniging en locatie. 

Swipe eventueel naar andere data in 
de toekomst! 

Bekijk reviews over gegeven 
trainingen! 

Aantal beschikbare plaatsen 

Kies een andere locatie of een 
andere sport! 



Hier krijg je informatie over de datum, tijd en de locatie van de training. 

Wil je een boeking annuleren, dan kan dat via de app of de website bij de 
geboekte training. 

 


