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1: BEPAAL WAAR JIJ NAAR OP ZOEK
BENT OF WAT JE WILT DOEN
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl
2. Bepaal waar je naar op zoek bent. Is dat:
3. A. Wil jij je inschrijven voor een (kennismaking)activiteit bij een sport- en
beweegaanbieder? Ga dan naar onderdeel 2 van deze handleiding.
B. Wil jij een sportclub (bij jou in de buurt) vinden? Ga dan naar onderdeel 3 van
deze handleiding.
C. Ben jij op zoek naar aangepast sport- en beweegaanbod? Ga dan naar onderdeel
4.
D. Zou je meer willen weten over de financiële mogelijkheden binnen de gemeente
Breda om de contributie te betalen? Ga dan naar onderdeel 5 van deze handleiding.
E. Wil je contact met ons opnemen? Ga dan naar onderdeel 6 van deze handleiding.
F. Wil jij je inschrijvingen inzien, je accountgegevens veranderen of nieuwe
deelnemers aan je account toevoegen? Ga dan naar onderdeel 7 van deze
handleiding.
G. Wil je meer weten over de privacyverklaring, de spelregels of de algemene
voorwaarden? Ga dan naar onderdeel 8 van deze handleiding.
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2: HET VINDEN EN INSCHRIJVEN
VOOR SPORT- EN
BEWEEGACTIVITEITEN
2.1 Het vinden van een passende sport- en beweegactiviteit
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl
2. Er zijn drie opties om een passende sport- en beweegactiviteit te vinden.
Optie 1:
Klik op de button ‘Inschrijven activiteit’
Hier vind je een overzicht met de activiteiten. Vind met behulp van de filteropties
aan de linkerkant van het scherm een passende activiteit.

4

Optie 2:
Scroll naar beneden en klik op de eerste tegel met de tekst ‘Vind hier sport- en
beweegactiviteiten’ ‘waar kan ik aan meedoen?’

Selecteer vervolgens de doelgroep waar jij een sport- of beweegactiviteit voor
zoekt. Hier vind je een overzicht met de activiteiten. Vind met behulp van de
filteropties aan de linkerkant van het scherm een passende activiteit.

Optie 3:
Klik aan de rechterkant van het scherm op ‘Menu’.
Klik op ‘Vind sport- en beweegactiviteit’
Vind met behulp van de filteropties aan de linkerkant van
het scherm een passende activiteit.

Zoek jij meer informatie over een bepaalde
sport- en beweegactiviteit? Klik dan op ‘Meer info’ of
op ‘bekijk datums’.
Ook kun je de kennismakingsactiviteit toevoegen aan
jouw favorieten door op het hartje te klikken aan de zijkant.
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1.

2.2 Het inschrijven voor een (kennismaking)activiteit.
Heb jij een passende sport- en beweegactiviteit gevonden? Klik dan op ‘Toevoegen’.

De (kennismaking)activiteit zit nu in jouw inschrijfmandje. De activiteit blijft 15.00
minuten in je inschrijfmandje. Het inschrijfmandje vind je rechtsboven in je
scherm.
Je kunt nu kiezen om andere activiteiten toe te voegen of om de inschrijving af te
ronden.
2.3 Inschrijving afronden.
1. Klik in jouw inschrijfmandje op ‘afronden’.

Je komt nu op een inlogpagina. Heb je al een account?
Log dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Heb je nog geen account? Volg dan de onderstaande stappen.

Account registreren
1.

Selecteer ‘Registreer je dan hier’.
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2. Maak een gebruikersnaam plus wachtwoord aan, ga akkoord met de privacy
verklaring en druk op registreren.
Je ontvang een welkomstmail ter bevestiging van jouw registratie. Je kunt nu
inloggen met de door jou opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord!

Afronden gratis inschrijving
1. Geef na het inloggen aan voor wie je de activiteit hebt gekozen. Dit doe je door op ‘klik
hier om een deelnemer te koppelen’ te klikken en de juiste gegevens in te vullen.
Klik vervolgens op opslaan. De deelnemer is automatisch toegevoegd aan jouw account.
Deze gegevens hoef je vervolgens niet meer in te vullen. Zo kun je met één account
meerdere deelnemers toe voegen.
Klik vervolgens op ‘Ga verder’ en ga akkoord met de spelregels.
Om je inschrijving af te ronden klik je op ‘voltooien’. Je inschrijving is nu compleet. Je
krijgt hier een bevestiging van in je e-mail. Let op: deze kan in je spam terecht komen. De
aanbieder verwacht dat je aanwezig bent tijdens de activiteit. Mocht je niet kunnen, laat
dit dan weten aan de desbetreffende aanbieder.
Afronden betaalde inschrijving
1. Geef na het inloggen aan voor wie je de activiteit hebt gekozen. Dit doe je door op ‘Klik
hier om een deelnemer te koppelen’ te klikken en de juiste gegevens in te vullen.
Klik vervolgens op opslaan. De deelnemer is automatisch toegevoegd aan jouw account.
Deze gegevens hoef je vervolgens niet meer in te vullen. Zo kun je met één account
meerdere deelnemers toe voegen.
Klik vervolgens op ’Ga verder’ en ga akkoord met de spelregels.
Om je inschrijving af te ronden klik je op ‘betalen’
Betaal middels Ideal. Je inschrijving is nu compleet. Je krijgt hier een bevestiging van in je
e-mail. Let op: deze kan in je spam terecht komen. De aanbieder verwacht dat je aanwezig
bent tijdens de activiteit. Mocht je niet kunnen, laat dit dan weten aan de desbetreffende
aanbieder.
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3: VIND EEN SPORT OF
BEWEEGAANBIEDER IN JOUW
BUURT.
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl
2. Er zijn drie opties om een passende sport- en beweegactiviteit te vinden.
Optie 1:
Klik op de button ‘Aanbieders in jouw buurt’.
Hier vind je een overzicht met de aanbieders. Vind met behulp van de filteropties
aan de linkerkant van het scherm een passende aanbieder.
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Optie 2:
Scroll naar beneden en klik op de tweede tegel met de tekst “Vind hier sport- en
beweegaanbieders’ ‘waar kan ik sporten of bewegen?’

Optie 3:
Klik aan de rechterkant van het scherm op ‘Menu’.
Klik op ‘Vind sport- en beweegactiviteit’.
Vind met behulp van de filteropties aan de linkerkant
van het scherm een passende activiteit.

Je komt terecht op een overzicht met de aanbieders.
Vind met behulp van de filteropties aan de linkerkant
van het scherm een passende aanbieder in jouw buurt
of de gemeente Breda.
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4: AANGEPAST SPORTAANBOD
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl
2. Scroll naar beneden en selecteer de derde tegel met de tekst ‘Vind hier aangepast
aanbod’ ‘sporten en bewegen met een beperking’.
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5: FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl
2. Scroll naar beneden en selecteer de vierde tegel met ‘Vind hier de financiële
oplossing’ ‘Te weinig geld om te sporten?’
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6: CONTACT OPNEMEN
Wil jij contact opnemen met Actief in Breda?
1.

Ga naar Contactgegevens (actiefinbreda.nl)

Je kan contact met ons opnemen door een mail te sturen of door het contactformulier in
te vullen. We nemen dan spoedig contact met je op.
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7: MIJN INSCHRIJVINGEN INZIEN EN
ACCOUNTGEGEVENS BIJWERKEN
7.1 Inschrijvingen bekijken
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl en log in met jouw inloggegevens.
2. Klik rechtsboven op ‘menu’
3. Klik vervolgens op ‘Mijn inschrijvingen’.
Hier kun je per deelnemer zien voor welke activiteiten
hij/zij zich heeft ingeschreven.
7.2 Deelnemers toevoegen/aanpassen
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl en log in met
jouw inloggegevens.
2. Klik rechtsboven op ’menu’
3. Klik vervolgens op ‘Mijn gegevens’.
Om informatie van deelnemers aan te passen selecteer
je het potloodje. Vergeet niet op opslaan te klikken. De gegevens zijn aangepast!
Wil je een deelnemer toevoegen? Klik dan op ’deelnemer toevoegen’ en vul hier de juiste
gegevens in. Vergeet niet op opslaan te klikken. De deelnemer is toegevoegd!
7.3 Accountgegevens aanpassen.
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl en log in met jouw inloggegevens.
2. Klik rechtsboven op ‘menu’
3. Klik vervolgens op ‘mijn account’
Hier kun je de belangrijkste gegevens aanpassen/toevoegen en een
tweestapsverificatie toevoegen. Vergeet niet om op opslaan te klikken.
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7.4 Mijn favoriete inzien
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl en log in met jouw inloggegevens.
2. Klik rechtsboven op ’menu’
3. Klik vervolgens op ‘Mijn favorieten’
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8: PRIVACYVERKLARING, DE
SPELREGELS EN DE ALGEMENE
VOORWAARDEN
1. Ga naar www.actiefinbreda.nl
2. Scroll helemaal naar beneden naar de footer.
3. Klik op de desbetreffende linkjes.
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