
Instructie webshop De Vosse 
 
Beste bezoeker, 
 
We gaan weer beginnen! Vanaf zaterdag 24 april opent de Vosse haar deuren voor een nieuw 
zwemseizoen. Dit zwemseizoen gaan wij in eerste instantie open voor banenzwemmen en voor 
vrijzwemmen (Jeugd tot en met 15 jaar). 
 
Reserveren banenzwemmen 
In seizoen 2021 is het maken van een reservering voor banenzwemmen verplicht. Dit is een eis om 
ons zwembad open te mogen stellen. Zonder reservering kunnen we je helaas geen toegang geven 
tot de accommodatie. In dit document nemen wij je stap voor stap mee in dit proces. 
 

1. Ga naar de webshop https://106webshop.nexusportal.nl/ ; 
2. Ga naar tickets en kies voor banenzwemmen; 
3. Selecteer een datum, bijvoorbeeld zaterdag 24 april; 
4. Onderaan uw scherm komen de beschikbare tijden in beeld, we kiezen nu bijvoorbeeld voor 

07:00 – 07:55; 
5. Indien je in het bezit bent van abonnement kies je voor het artikel van €0,00. Heb je geen 

abonnement kies je voor het E-ticket die daarna afgerekend moet worden; 
6. Maak een keuze met hoeveel personen je wilt komen; 
7. Druk op voeg toe aan winkelwagen; 
8. Druk op doorgaan; 
9. Maak een account of registreer met een bestaand account. Let op dat je het emailadres juist 

invult, hier komt je reserveringsbevestiging of E-ticket op binnen; 
10. (Indien je geen abonnement heb) Kies je bank en betaal online met Ideal; 
11. Je ontvangt je reserveringsbevestiging of E-ticket in je e-mail; 
12. Kom naar de accommodatie en scan je abonnement of je E-ticket; 

 
Abonnement aanschaffen 
In seizoen 2021 bieden wij 2 abonnementen aan. Abonnement vanaf 16 jaar en abonnement jeugd 
(tot en met 15 jaar) U kunt deze aanschaffen via de webshop. In dit document nemen wij je stap voor 
stap mee in dit proces. 
 

1. Ga naar de webshop https://106webshop.nexusportal.nl/; 
2. Ga naar abonnement en kies voor abonnement; 
3. Kies het abonnement dat je aan wilt schaffen; 
4. Indien je deze nog niet hebt, kies dan ook voor barcodekaart web; 
5. Meldt je aan met je account of maak een account aan; 
6. Kies voor in winkelwagen; 
7. Kies je bank en betaal online met Ideal; 
8. Je ontvangt de bevestiging in je email; 
9. Ga hiermee naar de receptie van De Vosse en neem je barcodekaart met abonnement in 

ontvangst. 
 
Mocht je hier niet uitkomen of heb je nog vragen aangaande het bestellen van tickets, schroom dan 
niet contact met ons op te nemen via devosse@sportfondsen.nlof 0252-519001. 
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