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Info over de Ipos Trainings App 

Ipos transformeert elke smartphone naar jouw persoonlijke trainingsassistent. Start de app simpelweg 

op en zorg dat de smartphone op je paard zit als je gaat rijden, longeren of aan de hand trainen en de 

app zal je training bijhouden. Gebruik ook de Ipos Teugelsensoren terwijl je rijdt, en krijg hierbij meer 

inzicht in je communicatie.  

 

Train objectief 

Objectieve training door het digitale meten van de tijd die je paard in stap, draf en galop doorbrengt. De app 

berekent je trainingslast per dag en de algemene conditie van je paard. Aan het eind van de training krijg je 

een samenvatting met de hoeveelheid tijd per gang, het aantal overgangen en de belasting van die training. 

 

Feedback rittijd 

Rijd met Ipos om feedback te krijgen over zowel je hoeveelheid tijd per gang (stap, draf en galop), als over 

het aantal overgangen. Gebruik deze inzichten om je prestaties en die van je paard te verbeteren terwijl je 

ervoor zorgt dat je niet overtraint. Als je met Teugelsensoren rijdt, krijg je van Ipos onmiddellijk de 

hoeveelheid druk op het bit te zien. 

 

Plan je training 

Plan je training van tevoren om sneller spieren op te bouwen en fit bij een wedstrijd aan te komen. Neem 

genoeg tijd voor het opwarmen en afkoelen om spierpijn de volgende dag te voorkomen. In de eerste drie 

weken bepalen we de conditie van je paard, gebaseerd op de training die je hebt bijgehouden. Daarna geeft 

de app je advies over het aantal rustdagen op basis van de intensiteit van de laatste training.  

 

Fitnessniveau 

In de week van de maandelijkse overzichten kun je de opbouw van het fitnessniveau analyseren met de 

berekende trainingslast in de afgelopen drie weken. Dit betekent dat het voor de app nodig is dat je minstens 

drie weken lang al je trainingen bijhoudt om objectief inzicht te krijgen in de conditie van je paard. Gebruik 

de QR-code naar je Google Play Store of iOS App Store en download nu de app! 
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Voor alle paardensport 

De app is te gebruiken voor alle takken van de paardensport; dressuur, springen, mennen, draf- en rensport, 

longeren en stappen aan de hand. De smartphone moet in ieder geval ergens op het paard zitten. 

 

Inzicht na rijden 

Analyseer je ritten met Ipos, dat een samenvatting bevat van je trainingssessies met daarin de 

intensiteitsscore, volledige ritanalyse en een uitgebreide weergave van de performance (locatie). In de 

kalenderweergave krijg je een overzicht van de historie van je trainingsresultaten en trends, dat zichtbaar 

is in grafieken met details van activiteiten. Dit geeft je de mogelijkheid de prestaties van je paard over een 

periode bij te houden. 

 

Creëer je eigen profiel 

Maak een profiel aan voor jou en je paard en hou je trainingsinspanningen in de loop van de tijd bij. 

 

Ritten delen 

Deel de samenvatting van je ritten met je vrienden via social media of een berichtenapp, zodat zij kunnen 

zien hoe het met je training gaat. 

 

Kosten 

Je betaalt een bedrag per maand voor de App – welke automatisch verlengd wordt per maand. Je kan elk 

moment je lidmaatschap opzeggen. 

Kijk voor de actuele prijzen in de IPOS App, onder Profile en dan My membership Plan. 

o Eerste 30 dagen gratis proefperiode 

o Meet je training 

o Manage meerdere paarden 

o Inzicht in je trainingshistoriek 

o Analyse van training trends 

 

Annulering en terugbetaling 

Je kunt je Ipos abonnement op elk moment opzeggen. Je zal nog steeds toegang hebben tot je account tot 

het einde van de facturatiecyclus, daarna zal je account verwijderd worden. Zodra je account verwijderd is, 

zal je alle verzamelde gegevens kwijt zijn. Het abonnement wordt beëindigd en er zal niets meer in rekening 

gebracht worden. 
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Om je abonnement op te zeggen, is het nodig dat de app geïnstalleerd is op je smartphone. Ga naar 

instellingen en kies ervoor om je abonnement op te zeggen. Je zult dan een bevestigingsmail krijgen. Als er 

geld in rekening is gebracht nadat je je abonnement hebt opgezegd, wees dan gerust dat wij hier ook een 

melding van hebben, en je zult z.s.m. je geld terugkrijgen. 

Belangrijk: het de-installeren van de app stopt niet automatisch het abonnement. Als je de Ipos app de-

installeert zonder dat je een bevestigingsmail hebt ontvangen dat het abonnement is opgezegd, zal er nog 

steeds geld in rekening worden gebracht. 

 

Privacybeleid 

Door de producten van Ipos te gebruiken, stem je in met ons winkel- en privacybeleid. Hier is een korte 

samenvatting van de belangrijkste onderdelen: 

• De informatie, trainingsprogramma's en/of gidsen in de Ipos Academy en de Ipos App zijn geen 

vervanging voor de diensten van instructeurs, gezondheidsprofessionals of dokters. 

• Ipos is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, 

winstderving of onderbreking van bedrijfsvoering, voortkomend uit de toegang tot, gebruik van, of 

onvermogen tot gebruik van de applicatie of website, of mogelijke fouten of nalatigheden in de 

inhoud, zelfs als Ipos geadviseerd is over de mogelijkheid van zulke schade. 

• Alle inhoud op de website en de applicatie is beschermd door wetten met betrekking tot 

auteursrecht. De naam Ipos en het Ipos logo zijn geregistreerde handelsmerken van Ipos 

Technology B.V. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van alle of delen van de inhoud zijn 

verboden in elke vorm zonder schriftelijke toestemming van Ipos. 

  

Wij nemen je privacy serieus: 

• Door de app te gebruiken, erken je en stem je ermee in dat je informatie aan Ipos prijsgeeft zodat 

Ipos deze informatie kan gebruiken om registratie- en inlogformulieren in te vullen en/of om 

diensten en transacties op jouw verzoek te kunnen volbrengen. 

• Om bepaalde diensten te kunnen verlenen, kunnen we je vragen om persoonlijke informatie. We 

zullen deze informatie niet zonder jouw toestemming verlenen aan derden, met uitzondering van 

de Ipos distributeur in jouw land, behalve als dit nodig is om aan jouw verzoeken te voldoen. 

 Ipos heeft alle nodige maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot, ongepast gebruik en 

onjuistheid van je persoonlijke gegevens te voorkomen. 

 

Moving together. 

  



 - 4 - 

TECHNISCHE INFORMATIE 

• De IPOS App is compatibel met de meest recente Android-versies (aanbevolen minimaal Versie 7) 

• Controleren: ga naar instellingen, onder "Over telefoon" of "Systeem", optie "Android-versie" 

• Je hebt de accelerometer en gyroscoopsensoren nodig om de verschillende gangen van je paard 

te detecteren 

• Met de volgende smartphones zal de app niet werken, omdat deze geen accelerometer, gyroscoop 

of Bluetooth 4.0 hebben: 

o Samsung Galaxy J3 2016 

o Huawei P9 Lite 

o Huawei P8 Lite 2015 

o HiSense L830 

o Samsung Galaxy A3 2016 

o Samsung Galaxy A5 2016 

o Samsung Galaxy J5 2016 

• Controleer alsjeblieft de technische specificaties van je smartphone oma te controleren of je een 

accelerometer, gyroscoop en Bluetooth 4.0 of hoger hebt 

• Bluetooth 4.0 of hoger is nodig 

• De app werkt zonder wifi-verbinding 

• Zorg ervoor dat je de app toestemming geeft om actief te blijven als je het scherm vergrendelt. Dit 

doe je bij 'Instellingen', onder 'App-lancering'. Daar schakel je voor de Ipos App 'Automatisch beheren' 

uit. 

• Te gebruiken voor dressuur, springen, mennen, draf- en rensport, en longeren 

• De telefoon moet in ieder geval op het paard zitten 

• Het paard moet ten minste 1,40m hoog zijn voor gangendetectie 

• We raden aan de app niet te gebruiken bij pony's kleiner dan 140 cm, omdat de gangen niet altijd 

correct gedetecteerd worden 

• De app detecteert de gangen met 98% betrouwbaarheid 

• App slaat gegevens op van slechts één account met paard 

• Smartphone moet tijdens het rijden op het paard zijn (in/op een sjabrak of in de zak van je 

jas/rijbroek) 

• Delen, maar geen exporteren 

• Overgangen van 3 seconden of minder worden niet gedetecteerd door de applicatie 

• Gegevens worden opgeslagen zolang de betalingen voor de app lopen 

• Het stoppen van de betalingen betekent het kwijtraken van de gegevens 
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