Handleiding aanmelding evenement, bijv. een studiedag.
Je bent lid.
Voordat je kunt inschrijven voor het evenement is het nodig om in te loggen. Je kunt pas inschrijven
voor het evenement als je profielpagina volledig is ingevuld. Als je niet meer werkzaam bent kun je
bij onderwijsinstelling invullen n.v.t.
Je zoekt het evenement op in de agenda en klikt op inschrijven. Als je nog niet bent ingelogd kies je
voor inschrijven als lid.
Vervolgens komen er allerlei vragen langs, bijv. welke workshop uit de eerste ronde wil je bijwonen?
Klik in het antwoord vakje op de keuze die je wilt maken.
De VECON werkt bij evenementen altijd met automatische incasso. Klik op het vakje bij ‘Ik ga
akkoord’.
Na de verschillende vragen staat er midden onderaan een vak ‘verder naar controle’. Klik daarop. Je
krijgt nu een pagina in beeld waarop je gegevens staan en wat je hebt ingevuld voor dit evenement.
Als alles klopt klik je op de knop onderaan ‘inschrijven’.
Je krijgt in beeld dat je bent ingeschreven. En je ontvangt een bevestiging per mail.
Zodra de incasso wordt verricht krijg je een factuur gemaild waarop staat dat het bedrag per
automatische incasso is afgeschreven. De incasso is meestal kort na het evenement.
Veel plezier bij de studiedag!
Je bent geen lid
Zoek het evenement op in de agenda en klik op de knop ‘inschrijven als niet-lid’.
Vul je gegevens in. Verplaatsen naar een volgend vakje gaat via tab. Na het invullen van de gegevens
klik je op het veld midden onder ‘verder naar onderwijsinstelling & IBAN’.
Vervolgens komen er allerlei vragen langs, bijv. welke workshop uit de eerste ronde wil je bijwonen?
Klik in het antwoord vakje op de keuze die je wilt maken. Als je niet meer werkzaam bent kun je bij
onderwijsinstelling invullen n.v.t.
De VECON werkt bij evenementen altijd met automatische incasso. Klik op het vakje bij ‘Ik ga
akkoord’.
Na de verschillende vragen staat er midden onderaan een vak ‘verder naar controle’. Klik daarop. Je
krijgt nu een pagina in beeld waarop je gegevens staan en wat je hebt ingevuld voor dit evenement.
Als alles klopt klik je op de knop onderaan ‘inschrijven’.
Je krijgt in beeld dat je bent ingeschreven. En je ontvangt een bevestiging per mail.
Zodra de incasso wordt verricht krijg je een factuur gemaild waarop staat dat het bedrag per
automatische incasso is afgeschreven. De incasso is meestal kort na het evenement.
Je kunt natuurlijk ook lid worden. Dan krijg je meestal korting en hoef je niet alles zelf in te vullen.
Bovendien krijg je dan een tijdschrift, kun je bij de informatie op de website die achter het
wachtwoord staat, ontvang je de nieuwsbrief en steun je de Vecon bij alle activiteiten rondom de
economische vakken! Na aanmelding als lid duurt het over het algemeen maximaal 2 weken voor je
inloggegevens ontvangt.
Veel plezier bij de studiedag!

