Account aanmaken in de webshop van PKN ’s-Gravenpolder-Baarland

Lees deze handleiding eerst goed door of print hem uit, zodat u hem bij de hand hebt
wanneer u uw account gaat aanmaken.

Door op deze link te klikken, komt u rechtstreeks in onze webshop op de plaats waar u een
account aan kunt maken.
In sommige gevallen moet u de Ctrl-toets vasthouden, terwijl u op de link klikt.
U heeft nog geen account, dus u bent een Nieuwe bezoeker. Klik daaronder op

U krijgt dan vervolgens onderstaand scherm te zien, waar u uw gegevens kunt invullen.
Wanneer u alles ingevuld heeft, klikt u onderaan op de knop

U bedenkt zelf een wachtwoord.
Dat wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6
karakters, waarvan 1 hoofdletter en 1 cijfer.

Na het voltooien, krijgt u onderstaande melding.

Dat was de eerste ronde.
Om uw account te kunnen gebruiken, dient deze eerst compleet gemaakt te worden met uw
adresgegevens en uw registratienummer.

U klikt daarvoor rechts in het scherm op

U ziet dan dat onderstaande gegevens nog ontbreken.

Klik op de knop

om uw gegevens compleet te maken.

Let daarbij op dat u het huisnummer in het daarvoor bestemde vakje zet en niet direct
achter de straatnaam!

Registratienummer
Als u de correspondentie van Actie Kerkbalans bewaard heeft, vindt u daarop uw
registratienummer terug.
Op de brief: middenboven, boven uw naam en adres; het nummer rechts van /
Op het toezeggingsformulier: linksboven, het nummer boven uw naam
Heeft u die gegevens niet op de pak? Geen probleem!
De webshopbeheerder (in dit geval Monique de Broekert) krijgt automatisch een berichtje,
zodra u een account aangemaakt heeft. Wanneer de beheerder dat berichtje gelezen heeft,
zal deze het registratienummer aan u doorgeven.

DE EERSTVOLGENDE KEER DAT U AANMELDT BIJ DE WEBSHOP, BENT U EEN TERUGKERENDE BEZOEKER!
ONTHOUD DUS MET WELK EMAILADRES EN WACHTWOORD U GEREGISTREERD BENT IN DE WEBSHOP!

Mocht het toch niet lukken met de registratie?
Stuur dan een email naar webshop@pkn-gravenpolder.nl
Dan helpen we u graag verder!!

