Ga naar www.vertelforum.nl
Voor je gebruik kan maken van het forum meld je je eerst aan als nieuwe gebruiker. In termen van het
forum: je registreert je. Klik op het woord Registreer rechtsboven in de rode balk.

Er opent een nieuw scherm, waar de voorwaarden op staan die bij registratie horen. Daar staan o.a.
wat gedragsregels op, en er wordt aangegeven hoe er omgegaan wordt met jouw inbreng.
Klik op Ik ga akkoord met deze voorwaarden als je verder wil gaan.

In het volgende scherm kan je basisgegevens invullen.

Stichting Vertellen
www.vertelforum.nl - Registreren

pagina 1

Vul in:
• Je gebruikersnaam: in dit forum stellen we het op prijs om te weten wie je echt bent
wanneer je op de inzendingen van anderen reageert. Dus gebruik je werkelijke naam!
• Je mailadres: dit is nodig om de bevestiging te ontvangen dat je registratie is goedgekeurd.
Vul dus je werkelijke mailadres in. Dat wordt niet zichtbaar voor andere deelnemers, ook
wanneer je bepaalt dat deelnemers jou mail mogen sturen.
• Vervolgens vul je een wachtwoord in, dat je voor de zekerheid twee keer invult.
• Tenslotte moet je onderaan de letters en cijfers invullen die in het rode blok staan. Die zijn
expres niet makkelijk te ontcijferen, om te voorkomen dat automatische robots zich
aanmelden. Als je echt niet kan ontcijferen wat daar staat klik je op de knop Ververs
bevestigingscode om een ander plaatje te zien dat hopelijk makkelijker is.
• Tenslotte klik je op de knop Verstuur.

Als alles goed is ingevuld krijg je nu een scherm met de tekst:
Je account is aangemaakt. Dit forum vereist echter accountactivatie door een beheerder. Er is een
e-mail verstuurd naar de beheerders en je zal geïnformeerd worden wanneer je account is
geactiveerd.
Wanneer je die mail terug ontvangt kan je je registratie definitief maken. Vanaf dat moment kan je
inloggen op het forum.
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