
  

 www.klikschema.nl     info@klikschema.nl      +31 634 40 21 74

mailto:info@klikschema.nl


Schema Software
Wij geloven in de beste 

begeleiding voor uw klanten

De trainingsprogramma's zijn tot in detail 

ontworpen. Gericht op Personal Training & 

Fysiotherapie & Fitness. Schema's met schitterende 

afbeeldingen 



  

Instellingen

U kunt Klikschema naar uw voorkeur instellen. 

U kunt o.a. oefeningen aan- of uitzetten, zelf 

oefeningen met afbeelding toevoegen. U kunt 

aangeven welke testen er afgenomen worden. 

De overige testen verbergt u om alles 

overzichtelijk te houden.

Heeft u specif ieke wensen dan kan 

Klikschema in overleg met u aanpassingen 

maken in het systeem.



  

Geweldige Schema's

De software bestaat uit een ruime collectie oefeningen 

voorzien van schitterende afbeeldingen. Door duidelijke 

afbeeldingen weet de klant welke oefeningen u bedoeld. 

De oefeningen kunt uitbreiden door uw eigen oefeningen 

toe te voegen. Begin met een standaard schema of met 

een schema kopie als basis. U selecteert eenvoudig een 

aantal oefeningen tot een schitterend trainingsschema. 

Schema's kunt u printen of in de vorm van een PDF delen 

per mail. 



  

Keuze genoeg

Het aanbod van trainingsoefeningen is zeer uitgebreid. 

Klikschema heeft meer dan 1200 oefeningen, waaruit u 

een keuze kunt maken. Bovendien krijgt u onze 

oefeningsgarantie. Mist u een oefening in ons aanbod, dan 

maken wij deze in hetzelfde design als alle andere 

afbeeldingen. Deze service is gratis.



  

Voortgang in beeld

Breng de voortgang beter in beeld met geweldig 

vormgegeven graf ieken. Regelmatig een meting 

afnemen geeft uw klanten een goed beeld van de 

behaalde resultaten. U kunt het meetrapport  delen per 

mail.



  

Prof iel van uw klanten

Heeft u te veel klanten om te weten wie, wie is? Maak dan een 

pasfoto via een webcam of iPad. Maak notities van blessures. 

Stel een doelstellingen in. Weet wat een klant leuk vindt om te 

doen. U kunt een intake afnemen om een uitgebreide 

beginsituatie van uw klant in kaart te brengen.



  

Retentie
Trigger uw klant voor een evaluatie. U verstuurt periodiek een bericht naar uw klant. Zodra u een schema maakt of een 

meting afneemt verdwijnt de klant van uw evaluatielijst.



  

Planning

Gebruik de uitgebreide agendafunctie. Zodra u een 

afspraak maakt krijgt de klant een email bevestiging. 

Onder ander de volgende opties.

 – Zelfgekozen kleur per trainer

 – Afspraken verslepen naar de juiste tijd

 – Herhalende afspraak

 – Lijsten voor uw administratie



  

Prijzen

De prijzen zoals hieronder beschreven zijn per maand exclusief BTW. U gaat een overeenkomst aan voor minimaal een 

jaar.



  

Probeer het eens uit

Niets is zo waardevol als persoonlijke ervaring voordat u 

een besluit neemt! Start vandaag uw gratis proefperiode en 

ontdek waarom vele andere bedrijven Klikschema 

gebruiken.

Vul uw gegevens in en u  krijgt van ons een mail met 

instructies. Ga naar https://www.klikschema.nl/proefperiode/

https://www.klikschema.nl/proefperiode/


  

Meer info

Bekijk de training pagina voor meer uitleg.

https://www.klikschema.nl/training-center/

Bekijk ons youtube kanaal. 

https://www.youtube.com/klikschema

Contact

Neem gerust contact op wij staan u graag te woord.

info@klikschema.nl 

+31 634 40 21 74

https://www.youtube.com/klikschema
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