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www.vertelforum.nl 
korte gebruiksaanwijzing 

 
Voor het aanmelden en als lid laten registreren verwijs ik naar de uitgebreide gebruiksaanwijzing. 
Daar staan ook uitgebreide aanwijzingen over het schrijven van en reageren op bijdrages. 
 

Werken met berichten 
 
Zoeken naar een onderwerp in het forum:  
 

• Typ een zoekwoord in het vak doorzoek dit forum.  

• Wanneer je op het vergrootglas klikt wordt er naar jouw zoekwoord gezocht.  

• Wanneer je op het tandradje naast het vergrootglas klikt krijg je extra opties om je zoekop-
dracht te verfijnen. 
 

Een bericht verder doormailen of printen:  
 

• Naast de knop Plaats reactie staat een knop met een gereedschapje, een sleu-
tel.  

• Die geeft een keuzemenu voor printen, mailen of je abonneren. 
 

Je weg vinden in de forums: 
 

• Onder het gele kader staat een link naar het eerste forumoverzicht: < Terug naar het forum-
overzicht. 

• Helemaal rechts onder het gele kader staat een knop Ga naar.  

• In de rode balk bovenaan zie je aanklikbaar de weg die afgelegd hebt (Home → enz.) 
 

Hulp vinden:  
 

• Klik in de rode balk op ? V&A 
 

Een bericht ontvangen wanneer er iets nieuws op het forum staat (je abonneren): 
 

• In de gele balk onderaan staat de optie Abonneer op forum 

• Die mogelijkheid kreeg je ook al bij de knop met het gereedschapje. 
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persoonlijke instellingen: het gebruikerspaneel 

 
Profiel: jouw persoonlijke gegevens:  
 

• Klik in het gebruikerspaneel in het menu boven op Profiel en in het menu links op Wijzig pro-
fiel.  

• Dus: Gebruikerspaneel → Profiel → Wijzig profiel. 
 
Jouw onderschrift: de ondertekening van je bijdragen:  
 

• Gebruikerspaneel → Profiel → Wijzig onderschrift. 
 
Jouw foto toevoegen:  
 

• Gebruikerspaneel → Profiel → Wijzig Avatar 
 
Je accountinstellingen: jouw gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres:  
 

• Gebruikerspaneel → Profiel → Wijzig accountinstellingen 
 
Mogen andere gebruikers contact met jou opnemen?  
 

• Gebruikerspaneel → Forumvoorkeuren → Wijzig algemene instellingen 
 
Jouw onderschrift standaard toevoegen aan al je bijdragen:  
 

• Gebruikerspaneel → Forumvoorkeuren → Wijzig berichtstandaarden 
 
Hoe weet je of iemand op jouw bijdrage heeft gereageerd, of jou een privébericht stuurt?  
 

• Gebruikerspaneel → Forumvoorkeuren → Notificatieopties 
 
TIP: zet alles op E-mail. Dan ontvang je altijd een bericht wanneer er iets interessants gebeurt op het 
forum. 
 

Je netjes afmelden als je klaar bent 
 

• Klik rechtsboven  in de rode balk op je gebruikersnaam. 

• Klik vervolgens op Afmelden 

• Klik rechtsboven  in de rode balk op je gebruikersnaam. 

• Klik vervolgens op Gebruikerspaneel 


