HANDLEIDING
Aanmelden
1. Ga naar de pagina registreren & aanmelden: https://leden.justdoitdilsen.be
(Of via onze website www.justdoitdilsen.be en vervolgens de knop “Inloggen”)
2. Klik op “Registreren” (onderaan bij de vraag Nog geen account?)

3. Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord. Herhaal dit wachtwoord.
4. Klik op “Registreer”
5. Je krijgt nu een e-mail met daarin een bevestigingslink.
(Mocht je deze e-mail niet krijgen, check dan zeker je map ongewenste berichten. TIP: voeg
ons e-mailadres info@justdoitdilsen.be toe als contact in je e-mailprogramma, zo voorkom je
dat onze mails in je spam terechtkomen.)
6. Bevestig je e-mailadres door in de bevestigingsmail te klikken op “Bevestigen”.
7. Geef je e-mailadres en wachtwoord nogmaals in.
Hoera, je account is nu geactiveerd!

Registreren
1. Kies voor “Ik registreer mezelf als lid”
2. Vul de gevraagde gegevens in
Hoera, je bent nu geregistreerd als lid bij Just Do It!

Inschrijven in een groep
1. Klik op “Inschrijven” in de juiste module op het startscherm

2. Doorloop de 4 stappen

Stap 1: Wie schrijf je in?
a. Check of hier je eigen naam staat
b. Klik op “Volgende”
Stap 2: Kies een groep
a. Klik op “Kies een groep”
b. Selecteer de basisgroep waarvoor je wil inschrijven. Je ziet een lijst van de
mogelijke groepen en er kan gezocht worden op naam van de groep,
lesgeefster, locatie,…
(Staat jouw groep hier niet tussen, mail dan zeker even naar
info@justdoitdilsen.be en dan checken wij de instellingen!)
c. Klik op “Volgende”
Stap 3: Opties & GDPR
a. Voeg eventuele opmerkingen toe
b. Ga akkoord met het privacy statement
c. Klik op “Volgende”
Stap 4: Betaling
a. Indien van toepassing, klik op “Voeg een extra groep toe”
b. Klik op “Naar betaling”
3. Volg de instructies voor online betaling.
4. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving in je mailbox.
Hoera, je bent nu ingeschreven in jouw groep(en)!

