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INSCHRIJVEN BIJ MOMOYOGA VOOR VITAFLOW: NIEUW PROFIEL 

AANMAKEN 

Surf naar https://www.momoyoga.com/vitaflow. Klik op ‘Klik hier om je in te schrijven’. 

 

INLOGGEN 

Surf naar https://www.momoyoga.com/vitaflow. Inloggen doe je rechtsboven door het invullen van je e-

mailadres en wachtwoord. Wachtwoord vergeten? Dan kun je altijd een nieuw wachtwoord aanvragen door 

op de desbetreffende knop te drukken. 

Wens je niet meteen een account aan te maken, bel of mail ons voor je inschrijving. 

INSCHRIJVEN 

Je krijgt onmiddellijk het lesrooster van Vitaflow te zien voor de huidige week. Navigeren naar de volgende 

week/weken kan rechtsboven met de pijltjes naast 'Deze week'. Klik op de knop 'Boek nu' bij de gewenste 

les. 

 

Momoyoga vraagt of je je zeker wil inschrijven; bevestig door op de knop 'Les boeken' te klikken. 

https://www.momoyoga.com/vitaflow
https://www.momoyoga.com/vitaflow
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1 les werd in mindering gebracht van je aangekochte (beurten)kaart. Je keert terug naar het hoofdmenu met 

alle lessen. Bovenaan verschijnt een groene balk met vermelding van de geboekte les. Onder de les staat je 

naam vermeld. 

 

Heb je geen geldige (beurten)kaart (meer)? Kijk dan even naar de te volgen stappen hieronder bij 

'(beurten)kaart aankopen'. 

MIJN LESROOSTER 

In de balk bovenaan kan je klikken op 'Mijn lesrooster'. 

 

Daar verschijnt een overzicht met je lesrooster (toekomstige geboekte lessen) en reeds gevolgde lessen. Zo 

kan je altijd nagaan voor welke lessen je bent ingeschreven en aan welke lessen je hebt deelgenomen. 
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(BEURTEN)KAART AANKOPEN 

Optie 1: bij boeken van een les 

Wanneer je niet (meer) over een geldige (beurten)kaart beschikt voor het boeken van een les krijg je de 

melding ‘Geen geldig abonnement of strippenkaart voor deze les’. Je dient bijgevolg de correcte 

strippenkaart aan te kopen door te kiezen uit één van de vermelde mogelijkheden (deze zijn steeds 

afgestemd op het type les dat je wil boeken). 
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Door op de rode + te klikken selecteer je welke (beurten)kaart je wenst aan te kopen. Je kan kiezen tussen: 

• een losse lespas: voor 1 gewone yogales - niet geldig voor workshops 

• een 11-beurtenkaart: 10 gewone yogalessen + 1 gratis - niet geldig voor workshopreeksen 

• een proefles: nieuwe leden kunnen eenmalig een proefles aankopen 

• Kine-voorschrift: na afspraak met Ellen kan voor betaling via kine-voorschrift geopteerd worden 

Volg daarna de verdere stappen voor de betaling. Betalen kan enkel online via bancontact. 
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Optie 2: via 'Mijn lesrooster' 

Je kan eveneens de gewenste (beurten)kaart aankopen via 'Mijn lesrooster'. Klik daar op de blauwe knop 

'abonnement of strippenkaart aankopen' Via deze weg krijg je een overzicht van alle mogelijke 

(beurten)kaarten voor gewone yogalessen, workshops/workshopreeksen, kinderyoga,... Wanneer je vanuit 

de les zelf een aankoop doet, worden enkel de mogelijke (beurten)kaarten voor de gewenste les 

weergegeven. Selecteer vervolgens welke (beurten)kaart je wenst aan te kopen door op de rode + te klikken. 

Volg daarna de verdere stappen voor de betaling (zie voorbeeld hierboven). 
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INSCHRIJVEN VOOR EEN WORKSHOP REEKS 

Voor een workshop reeks dien je een beurtenkaart 'Reeks Yoga en meditatie' aan te kopen. Deze omvat de 

5 workshop beurten inbegrepen in de reeks. De beurtenkaart kan je op 2 manieren aankopen: zie uitleg 

hieronder. Eens je beurtenkaart aangekocht dien je je voor elke workshoples afzonderlijk in te schrijven. 

Hiervoor ga je telkens naar de juiste datum, klik je bij de workshop op inschrijven en 'betaal' je met een beurt 

uit je beurtenkaart. Enkel wanneer je via Momoyoga bent ingeschreven, bevestig je per workshoples je 

aanwezigheid. 

Optie 1: via boeken van de eerste les 

Ga naar de eerste datum van de workshopreeks. Klik op de blauwe knop 'Boek nu'. Bevestig nogmaals door 

op de blauwe knop 'Les boeken' te klikken. Beschik je nog niet over een workshopbeurtenkaart, dan krijg je 

als enige mogelijkheid de aankoop van een Strippenkaart 'Reeks Yoga en meditatie'. Klik op de rode+. Volg 

daarna de verdere stappen voor de betaling (zie hierboven ook beschreven). Betalen kan enkel online via 

bancontact. Vragen? neem dan gerust contact op via mail of telefonisch. 
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Optie 2: via 'Mijn lesrooster' 

Je kan eveneens de beurtenkaart 'Reeks Yoga en meditatie' aankopen via 'Mijn lesrooster'. Klik daar op de 

blauwe knop 'abonnement of strippenkaart aankopen' en klik vervolgens op de rode + naast 'Reeks Yoga en 

meditatie'. Volg daarna de verdere stappen voor de betaling. 

Vergeet na aankoop van je beurtenkaart je hiermee in te schrijven voor elke workshoples afzonderlijk! 

ANNULEREN VAN EEN (WORKSHOP)LES 

Kan je door omstandigheden een les niet bijwonen, vergeet dan niet tijdig (tot 4u voor aanvang van de les) 

je inschrijving te annuleren. Zo komt je beurt weer vrij en kan je deze op een ander moment inhalen tijdens 

een andere workshopreeks. 

VRAGEN? 

Neem dan gerust contact op via mail laure@vitaflow.be of telefonisch 0471 21 69 92 (Laure Rabaey). 

mailto:laure@vitaflow.be

