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! Als je Garmin Connect reeds geïnstalleerd hebt, ga dan meteen naar stap 3.

Stap 1: Garmin Connect app installeren.
Ga naar de Google Play store of Apple App store en installeer de Garmin
Connect app.

Google Play store Apple App store



Stap 2: Garmin Connect account aanmaken.
Let op: zorg dat je een goede netwerkverbinding hebt wanneer je een account gaat
aanmaken.

1. Open de Garmin Connect app, klik op ‘Account aanmaken’.

2. Volg de stappen, vul jouw gegevens aan en klik telkens op ‘volgende’.

3. Selecteer het juiste device en volg de stappen om jouw device te koppelen.



4. Geef aan hoe u de Garmin Connect app gaat gebruiken.

Stap 3: Account aanmaken op Improver Platform
1. Maak een account aan op het improver platform via de link voor jouw bedrijf.

2. Registreer je. Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in waarna je aangeeft
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Klik op “Registreren”. Wanneer
alles correct ingevuld is krijg je een bevestiging te zien.



3. Open de activatiemail die je intussen ontvangen hebt. De registratiemail bevat een
link om de registratie te voltooien. Klik op de link om je registratie af te ronden.

4. Nu de registratie afgerond is dien je enkel nog je eerste wachtwoord in te vullen. Met
dit wachtwoord kun je je hierna aanmelden.

Let op!
● Gebruik steeds een geldig mail-adres.
● Indien er iets misloopt, neem dan contact op met coach@fitstebedrijf.com. Maak

NIET opnieuw een account aan.



Stap 4: Garmin en Improver account koppelen
Meld je aan op het Improver Platform. Gebruik hiervoor je e-mailadres en je wachtwoord.
Klik dan op aanmelden. Indien je login en wachtwoord correct zijn word je doorgestuurd naar
je dashboard.

Ga naar profiel (‘jouw naam’) > koppelingen. Klik onderaan bij Garmin om jouw Garmin
account te koppelen en volg de instructies.

https://www.improverplatform.be




Stap 5: Improver App installeren
1. Ga naar de Google Play store of Apple App store en installeer de

Improver App.

Google Play store Apple App store

2. Open de app en log in met je Improver account.

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.improverplatform.improverapp
https://itunes.apple.com/be/app/improver-app/id1441304953?l=nl&mt=8


Synchroniseren
Om al jouw stappen aan het resultaat van de challenge toe te voegen is het belangrijk
regelmatig te synchroniseren. Let op! De Garmin Connect app moet hiervoor steeds actief
zijn op de achtergrond.


