
Uitleg aanmelden wachtlijst Zwemles ABC  

 
(online aanmelden door ouder en/of verzorger of andere) 

 

1. U gaat naar de: webshop.acdh.nl of webshop.aquacentrumdenhelder.nl     

 

2. Bent u een nieuwe klant? Of zit u of uw kind(eren) al op zwemles maar heeft u nog geen 

account? Dan meld u zich aan als nieuwe gebruiker. 

 

Hebt u al een account? Ga dan naar stap 3.

 
 

Vervolgens: 

➢ Meld u aan als uzelf (ouder of verzorger), gebruik uw e-mail adres als gebruiksnaam. 

➢ Na registreren als nieuwe gebruiker logt u in. 

➢ Als u uw kind wilt toevoegen klik dan op JA GEZINSLEDEN TOEVOEGEN. 

 

➢ Selecteer het type Relatie Gezin (Kind) en klik op BEVESTIGEN. 

➢ Ga naar stap 4 in dit document.  

 

https://webshop.acdh.nl/
https://webshop.aquacentrumdenhelder.nl/


3. Bestaand account: 

Volgt u als volwassene zwemles ga dan naar stap 5. 

Wilt u uw kind(eren) toevoegen, meld u dan aan op de webshop. Ga daarna bovenin, onder 

Mijn profiel, naar Relaties. En klik op de knop RELATIE TOEVOEGEN. 

 
 

4. Vul alle gegevens van uw kind in en klik op TOEVOEGEN. Tip! gebruik voor de gebruiksnaam 

van uw kind: Naam + geboortejaar. Voorbeeld: [Jan-Jansen-2018]  
(Een gebruiksnaam mag niet al voorkomen in ons systeem. Alle gebruiksnamen moeten uniek zijn, het zou kunnen dat u een 

melding krijgt dat de inlognaam al bestaat. Kies dan een andere inlognaam) 

 

5. Aanmelden voor de wachtlijst:  

 
 

➢ Klik in het menu op de knop Zwem ABC. 

➢ Selecteer het gezinslid dat u wilt aanmelden. 

 
➢ Doorloop de stappen:  

 



➢ Maak een keuze voor een wachtlijst.  

➢ Geef uw voorkeur(en) op.  

Zie voorbeeld. U kunt zoveel voorkeuren opgeven als u zelf wilt. Hoe meer voorkeuren u 

invult hoe sneller u of uw kind aan de beurt bent.  

 

 Als u een dag en tijd van u voorkeur heeft aangeklikt klik dan op het pijltje naar rechts

 om de dag en tijd aan uw voorkeurslijst toe te voegen.  

 

 

 



➢ Als u al uw voorkeuren heeft opgegeven klikt u op VOLGENDE. 

Tip! Schrijf u voorkeursdagen en tijden ergens op. 

➢ Klik op BEVESTIGEN om de keuze voor uw wachtlijst en uw voorkeursdag(en) te 

bevestigen. 

➢ Klik nu in de winkelwagen op DOORGAAN om uw bestelling definitief te maken en het 

inschrijfgeld te betalen. 

U heeft uw kind nu aangemeld voor de wachtlijst! U ontvangt een bevestiging in uw e-mail.  

Als er plaats is gekomen voor een zwemles op één van uw voorkeursdagen nemen wij contact met u 

op. 


