
INLOGGEN

Het is zover! Vanaf heden kunnen de nieuwe releases van XCORE®, BRN® en LXR® voor jouw club via HOW DIGITAL

gedownload worden. In plaats van een cd en dvd te ontvangen, is het nu mogelijk om jouw club kit gemakkelijk

online te downloaden. Dit betekent minder plastic en sneller jouw releases op de club!  

PROBLEMEN MET INLOGGEN?



WWW.HOUSEOFWORKOUTS.COM

WE HELPEN JE GRAAG!

DE VOORDELEN:

Dit is jouw start menu. Je ziet hier beknopte

info over jouw club.

- OVERAL TOEGANG TOT DE RELEASES

- MINDER VERBRUIK VAN PLASTIC

- RELEASES SNELLER OP JOUW CLUB/COMPUTER

- INZAGE IN JOUW CLUBGEGEVENS

- DOWNLOADEN DIGITALE MARKETING

DASHBOARD

Hier vind je de nieuwe releases van de

programma’s op jouw club. Je ziet hier

info over de release, de tracklist, de

choreo en de mogelijkheid om de video’s

met of zonder instructeursstem te

downloaden. 

Heb je geen toegang tot de juiste release

of wil je graag toegang tot een ander

programma? Neem dan contact met ons op.

RELEASES

Hier kan je marketing materialen downloaden

om het programma op jouw club en sociale

media te promoten. Deze zijn opgedeeld in de

volgende categorieën: Basis, Release, Events.  

MARKETING

Hulp nodig met promotie of heb je juist ideeën?

We horen het graag van je! 

Belangrijke updates en nieuwsitems zullen onder

het item ‘Nieuws’ geplaatst worden. 

NIEUWS

Hier vind je alle info over jouw club die bij ons bekend

is. Zo kan je direct inzien of alle gegevens nog up to date

zijn. Moet er een aanpassing worden gemaakt? Met

één druk op de knop geef je jouw wijzigingen door. 

CLUBS

Hier vind je info over de instructeurs die op jouw club

les geven. Ook hier is het mogelijk om direct wijzigingen

door te geven wanneer deze info niet meer klopt. Je bent

er als club zelf verantwoordelijk voor deze gegevens up to

date te houden.

INSTRUCTEURS

WAT VIND JE IN HOW DIGITAL?



LOGGING IN

The time is here! From now and on you can download the newest releases of XCORE®, BRN® and LXR® in HOW

DIGITAL. Instead of receiving a cd and dvd, you can now download your files easily online. This means no more

wasting plastic and immediate access to all of your releases.

NEED HELP LOGGING IN?



WWW.HOUSEOFWORKOUTS.COM

WE WOULD LOVE TO HELP!

THE BENEFITS:

This is your start screen with a quick

overview of info about your club.

- ACCESS YOUR RELEASES EVERYWHERE

- NO MORE WASTING PLASTIC

- RELEASES FASTER AT YOUR CLUB/COMPUTER

- INSIGHT OF ALL OF YOUR CLUB INFO

- DOWNLOAD YOUR MARKETING MATERIALS

DASHBOARD

Here you’ll find the newest releases of the

programs at your club. You’ll find info

about the release, tracklist, choreo 

and the possibility to download the

videos, with or without instructor voice.

Don’t you have access to the right release 

or would you like access to another program?

Contact us!

RELEASES

Here you can download marketing materials

to promote the program at your club and 

social media. These marketing materials are 

divided into the categories: Basic, Release, Events.

MARKETING

Need help with promoting or do you have ideas?

We would love to hear them from you!

Important updates and news items will be shared

over here.

NEWS

Here you’ll find all information of your club known 

in our system. This way you can check if all of your 

data is still up to date. Do we have to change some-

thing? At the touch of a button you pass these onto us.

CLUBS

Here you’ll find info about the instructors who teach

at your club. You can pass on changes directly to us

when something isn’t up to date anymore. As a club

you’re resposible to keep these data up to date.

INSTRUCTORS

WHAT’S IN HOW DIGITAL?


