Instructies voor het aanmaken van een account bij oprijd en
het reserveren van een schietbeurt.
o

Ga naar website : h.ps://sapo.op3jd.be/

(

o

Eenmalig registreren, door het invullen van een registra3eformulier, welk verschijnt nadat u op de
Toets registreren gedrukt hee@.

o

▪ Registra.eformulier: Vul al uw gegevens in, bij club 1 vult u SAPO in

SAPO

▪

Beves.gen na invullen van het registra3eformulier, onderaan de pagina, door op “Opslaan”
te drukken.

▪

Nadat U op opslaan gedrukt hee@ verschijnt er een boodschap, U ontvangt een E-mail
waarmee U uw registra3e dient te beves3gen. (Het kan eventjes duren voor deze mail komt)

▪

U opent uw E-mail, waar U uw registra3e kunt beves3gen (druk op beves3g)

▪
▪

Er wordt een melding gegeven dat uw registra3e gelukt is. Druk op OK.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nadien kunt u terug naar de site van sapo.op3jd gaan en inloggen.

Vul uw E-mailadres in en uw paswoord, druk op inloggen.

▪

U bent nu op de Reserva3e Kalender.
Links ziet u de datum, hiernaast het evenement, 15 meter reserva3e of 25 meter reserva3e .
Verder naar rechts staat de knop “reserveer” en “Annuleer/Wijzig”.

▪
▪

▪

Druk op reserveer, bv. 25 meter dan verschijnt het volgende scherm:

Kies een uur, en een baan door op Reserveer te drukken.

Er verschijnt een volgend reserva3e scherm:

U dient akkoord te gaan met de privacyverklaring en op reserveer te drukken.

Vervolgens kunt u de reserva3e zien. (Rood veld)

▪

Indien U later niet kunt komen of belet bent, gelieve via de toets Annuleer of Wijzig aan te
passen. Iedereen gaat graag schieten

▪

U ontvangt ook een mail beves3ging van uw reserva3e, waarop tevens de mogelijkheid
bestaat de reserva3e te annuleren en of te bekijken.

Beste Frank
Dit is een bevestiging van Optijd.Be
Betreffende: 25m reservaties
Baan 1 bij KSV is voor u gereserveerd op Za 30-05-2020 om 14:00:00
Om uw reservatie te annuleren, druk op onderstaande link.
ANNULEREN
Om de huidige reservaties te bekijken klik op onderstaande link.
Bekijk de huidige reservaties
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen van optijd.be klik op onderstaande link.
U komt in onze No-Mail list. Indien u terug reserveert krijgt u nog wel een reservatie
bevestiging via mail
Geen mails meer aub !
Mvg,
Optijd.Be

