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Inleiding 
Voor leden van MUMC+ sport en beweegt is er een speciale ticketshop gemaakt waar je het 

banenzwemmen én de groepslessen online dient te reserveren.  

Je hoeft niet meer in de rij te staan in het Geusseltbad. Je ontvangt een e-mail met een QR-code 

waarmee je de poortjes zelf opent (je hoeft deze QR-code niet te printen).  

Voor alle leden met een MUMC+ sport en beweegt abonnement met zwempas is achter de schermen 

een MUMC+ account aangemaakt. Dit account is gekoppeld aan jouw @mumc e-mailadres (leden van 

eXam en vrijwilligers uitgezonderd, zij gebruiken het privé e-mail adres).  

Met dit MUMC+ account kun je aan maximaal 2 activiteiten per week deelnemen. Neem bij elk bezoek 

aan het Geusseltbad je zwempas én je MUMC+ smartcard mee. Er vinden steekproefsgewijs controles 

plaats, je dient je dus altijd volledig te kunnen identificeren.  

Let op: iedereen dient stap 1.1. te doorlopen. Oók als je ooit al eens een account hebt gemaakt! 

Tevens wordt in dit document beschreven hoe je het banenzwemmen en een groepsles kunt 

verplaatsen. Wanneer je een reservering maakt en niet aanwezig bent wordt er een ‘no show’ op jouw 

pasnummer geregistreerd. Heb je meer dan 2 ‘No Shows’ per maand? Dan worden alle kosten 

verrekend met het salaris. Meer informatie is te vinden in de algemene voorwaarden van MUMC+ 

sport en beweegt. 
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1. Zwempas activeren 
 
1.1 Inloggegevens aanmaken  

Ga naar https://geusseltbad.recreatex.be/ForgotPassword  
- Vul in het rood aangegeven vak je @mumc.nl e-mailadres in en klik op ‘VERZENDEN’.  
- Je ontvangt vervolgens een e-mail met: 

o Je gebruikersnaam 
o Een link om je wachtwoord te resetten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://geusseltbad.recreatex.be/ForgotPassword
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1.2 Gegevens aanvullen  

- Maak een nieuw wachtwoord aan. 

- Klik vervolgens op ‘INLOGGEN’. 

- Vul vervolgens je persoonlijke gegevens aan (let op: je zit nu op de reguliere website van het 

Geusseltbad, om lessen te reserveren dien je de link te gebruiken in stap 2.1). 

 
1.3 Gegevens opslaan  

- Je voornaam en achternaam dien je bij elke reservering in te voeren. Onthoud dus de 

exacte schrijfwijze (hoofdletter gevoelig) 

- Klik op ‘Opslaan’. Het nieuwe account is aangemaakt, je kunt nu lessen reserveren (gebruik 

de link in stap 2.1). 
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2. Reserveren 
 

2.1 Ga naar de E-ticketshop  

- Gebruik altijd onderstaande link. Gebruik dus NIET de reguliere website van het 
Geusseltbad! 
https://geusseltbad.recreatex.be/Exhibitions/Overview?expositionType=F0E75785-01A0-
EA11-A2E0-D9C772E4E9DA  

 
- Op de pagina zie je een overzicht van de activiteiten (met het MUMC+ hartje) . Kies de 

gewenste activiteit.  
 

Stap 2.2 kies les 
- Kies een dag en tijdstip. Selecteer 1 ticket met de rood omcirkelde pijltjes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://geusseltbad.recreatex.be/Exhibitions/Overview?expositionType=F0E75785-01A0-EA11-A2E0-D9C772E4E9DA
https://geusseltbad.recreatex.be/Exhibitions/Overview?expositionType=F0E75785-01A0-EA11-A2E0-D9C772E4E9DA
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2.3 product toevoegen aan winkelwagen 

- Vul je voor- en achternaam in en gebruik hierbij exact dezelfde schrijfwijze zoals je deze hebt 
opgegeven tijdens het aanmaken van het account. Let op: dit is hoofdletter gevoelig, bij 
vrouwen let op met dubbele namen, een tussenvoegsel is GEEN onderdeel van de 
achternaam. 

- Vul ook je zwempasnummer in dat op je pasje van het Geusseltbad staat en klik op 

‘Valideren’. 

 

 
 

- Wanneer de gegevens correct zijn ingevuld verandert het rode bolletje in een groen bolletje 
met een vinkje. Klik vervolgens op ‘VOEG TOE AAN WINKELWAGEN’. 
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2.4 Controleer je winkelwagen 

- Controleer je bestelling en klik op ‘DOORGAAN’. Wil je meerdere tickets bestellen? Doe dit 
dan één voor één en klik dus niet op ‘VERDER WINKELEN’.

 
 

 

2.5 Inloggen  
- Indien je nog niet bent ingelogd kom je bij het inlogscherm, log in met jouw gegevens en klik 

op ‘INLOGGEN’.  
- Dit zijn de gegevens uit stap 1.1 

 

 
 

2.6 Controleren  
- Controleer de bestelling en contactgegevens, indien alles klopt kies je voor ‘BESTELLING 

PLAATSEN’.  
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2.7 Bevestiging reservering  
- Je ontvangt je E-ticket met QR-code per e-mail. Met deze QR-code kun je naar binnen bij de 

toegangspoortjes in het Geusseltbad.  
- Let op: je bent verplicht om je MUMC+ smartcard en je zwempas bij je te hebben!  

 

2.8 E-ticket niet ontvangen  
- Mocht je geen e-mail ontvangen, log dan in op https://geusseltbad.recreatex.be (met 

gegevens uit stap 1.1.)  
- Klik op “Mijn profiel” en dan “Reeds gekochte e-tickets en abonnementen”.   
- Klik op het pijltje om het menu te openen en kies voor ‘Mijn Groepslessen‘. Ook tickets voor 

banenzwemmen vind je terug onder groepslessen. 
 

 
 

- Vervolgens zie je een overzicht met alle e-tickets. Door op het PDF icoontje te klikken kun je 
het e-ticket inzien en downloaden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://geusseltbad.recreatex.be/
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3. Verplaatsen van reserveringen 
 

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het verplaatsen van een groepsles/ banenzwemmen: 

- Een groepsles kan alleen verplaatst worden naar eenzelfde soort groepsles. Een Floatfit 

les kan verplaatst worden naar een andere Floatfit les. Maar je kunt een Floatfit les niet 

verplaatsen naar een Aquagym les 

- Een les/banenzwemmen kan alleen online verplaatst worden tot een dag voor aanvang 

van de oorspronkelijke les/banenzwemmen 

 

3.1 Ga naar website 

- Ga naar de webshop van het Geusseltbad https://geusseltbad.recreatex.be  

- Gebruik hiervoor hetzelfde gegevens zoals aangemaakt in stap 1.1. 

 

3.2 Kies profiel 
- Kies bovenin voor “Mijn profiel” en dan “Reeds gekochte e-tickets en abonnementen”. 

 

3.3 Groepslessen 

Kies in het keuzemenu voor “Mijn groepslessen”. Je ziet een overzicht van alle groepslessen/ 

banenzwemmen. 

 

 

3.4 Verplaatsen 

Alleen de lessen waar “Verplaatsen” achter staat kun je verplaatsen. In bovenstaand voorbeeld 

is dit dan les 20843. Nadat je op “Verplaatsen” hebt geklikt krijg je nogmaals de vraag welke les 

je wilt verplaatsen. Vink de les aan die je wilt verplaatsen. Klik vervolgens op “Verplaatsen”. 

https://geusseltbad.recreatex.be/
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3.5 Nieuwe datum 

- Hierna opent een kalender waar je de nieuwe datum kunt kiezen. Klik vervolgens op 

“Volgende”. 

 

3.6 Controleren 
- Vervolgens krijg je een controlescherm, klik op “doorgaan”. 
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3.7 Bestelling opnieuw plaatsen 
Klik in het volgende scherm op “Bestelling plaatsen”.  

 

 

 

3.8 Afronden 
Indien de les succesvol verplaatst is ontvang je een nieuwe e-mail. Om het nieuwe e-ticket terug te 
vinden kun je stap 3.1 t/m 3.3 herhalen. In de kolom “E-tickets” kun je op het PDF icoontje klikken 
om het nieuwe e-ticket te openen. 
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4. Contact 
 
Komt u ergens niet uit met het aanmaken van uw account, het kopen van een E-ticket of het 
verplaatsen van een les? Dan kunt u contact opnemen met de Maastricht Sport via:  
 
Telefoon:  043-3505446 
E-mail:   rachel.ruijters@maastricht.nl 
 
 
 
 


