
 

Hartelijk dank voor je bestelling van een Sprintplus- individuele 
licentie jaarabonnement.  

Hoe werkt een jaarabonnement? 

• Je downloadt de software. 
• Je kan de software op meerdere toestellen installeren. 
• Je kan SprintPlus op 3 toestellen gelijktijdig gebruiken. 
• Hoewel jouw login via internet gecontroleerd wordt, kan je SprintPlus 30 dagen offline gebruiken. 

Hiervoor moet je wel in de voorafgaande 30 dagen geldig ingelogd zijn op een device dat verbonden 
was met internet. Handig dus tijdens toetsen of examens waarbij je geen internet mag gebruiken. 

• Op je factuur staat jouw serienummer en tot wanneer deze geldig is .Wees gerust, wij zullen je tijdig 
informeren over het verlopen van het abonnement zodat je deze kunt verlengen.  

Installatie van het jaarabonnement in 3 stappen  

Stap 1: gebruik jouw serienummer  (zie factuur) om een account aan te maken via deze link. Bij het aanmaken 
van je account kies je zelf je gebruikersnaam en wachtwoord (doorloop deze stap voor iedere individuele 
licentie).  
Stap 2: download de installatie: http://www.jabblasoft.com/files/spr3/spr3_full_dun.exe  
Sluit Microsoft Word of pdf-documenten af. Kies tijdens de installatie voor ‘Geavanceerd’ en vervolgens voor 
‘Weblicentie’. Deze software kan je op meerdere toestellen installeren.  
Stap 3: vul jouw gebruikersnaam en paswoord in bij het opstarten van SprintPlus: 

 

- Als je “Onthoud mijn gegevens” selecteert, hoef je niet telkens je gegevens in te vullen bij het opstarten. 
Vink je ook “Dit venster niet meer tonen” aan, dan zal het login-venster niet meer verschijnen bij het 
opstarten. 

- Via https://my.jabbla.com kan je steeds de gegevens van jouw SprintPlus-pakket raadplegen. 
- De handleiding van SprintPlus vind je hier: 

http://www.jabblasoft.com/files/manuals/sprintplus3_nl.pdf 
- De snelstart vind je hier: http://www.jabblasoft.com/files/manuals/sprintplus3_quickstart_nl.pdf 
- Problemen bij de installatie of het gebruik van SprintPlus? Check dan onze 

website https://sprintplus.nl/support/ of laat een bericht achter via: https://sprint-plus.nl/contact/ 

We wensen je heel veel succes en gebruiksgemak met Sprintplus!  

Team Brightskills 
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