Oplossing Bug Inloggen Sports Centre App (English below)
Stap 1:
Open de Sports Center Tilburg App en selecteer de
inlogoptie die voor jou van toepassing is. Als je onder
de categorie ‘andere sporters’ valt, dan is dit
probleem niet van toepassing. Log je in via de
extensie van je onderwijsinstelling, volg dan de
volgende stappen. De app vraagt naar een
browservoorkeur. Kies de optie ‘Meer’ en kies voor
Google Chrome.

Als de app niet vraagt naar een browservoorkeur kun
je Chrome als volgt als standaardbrowser instellen.
Ga naar ‘Instellingen’, vervolgens kies je ‘Apps’,
selecteer de app ‘Chrome’, selecteer ‘Browser-app’ en kies dan voor ‘Chrome’ als standaard browserapp.

Stap 2:
Log in via de extensie van je onderwijsinstelling.

Stap 3:
Als je weer wordt doorverwezen naar de website, selecteer dan voor
het inloggen in plaats van een browser, de Sports Center Tilburg App.

Stap 4:
Na deze inlog zou de interface van de app beschikbaar moeten
worden! Neem bij problemen contact op met 013-4663010 of
sportcentrum@uvt.nl

Temporary fix Bug Log In Sports Centre App
Step 1:
Open the Sports Center Tilburg App and select the
log in option for you. If you belong to the category
‘different sporters’ this problem does not affect you.
If you log in via your institution of education, please
follow the steps below.
The app will ask you to pick a browser for your log in,
please select Google Chrome, under ‘More’.

In case the app doesn’t ask how you want it to be opened, you must select Chrome as your standard
internet browser. Go to ‘Settings’, choose ‘Apps’, select the ‘Chrome’ app, select ‘Browser-app’, now
you can select ‘Chrome’ as your standard internet browser.

Step 2:
Log in on the extension of your educational
institution as you would usually.

Step 3:
You will be redirected to our website. Log in again, but this time,
select the Sports Center Tilburg app instead of a browser.

Step 4:
After using our app instead of a browser for the second log in, the
app interface should become visible. If you have any issues, please
contact 013-4663010 or sportcentrum@uvt.nl.

