
Handleiding account aanmaken

Volg de onderstaande stappen om een account aan te maken 

op het ondernemersplatform Zandvoort. 


Indien u lid bent van één of meerdere verenigingen, kunt u 

zich ook aanmelden de besloten groep van de betreffende vereniging. 


Hoe u ditdoet staat beschreven in de laatste vier stappen.


Ga nu eerst naar zandvoort.pleio.nl


Let op, dat is zonder www ervoor!

http://zandvoort.pleio.nl


Klik met de linkermuisknop 

op registreer.



Vul alle velden in en 

kies zelf een wachtwoord.



Zie het voorbeeld van de 

ingevulde velden.

Klik op “registreer”wanneer 

de velden zijn ingevuld.

Accordeer de voorwaarden, 

door het vinkje aan te klikken.



Er is een email verzonden 

naar het email adres dat je 

op de voorgaande pagina 

hebt opgegeven. Ga naar


je email om de mail te 

openen.



Pleio heeft je een mail gestuurd 

met het onderwerp: “Please activate your account”. 


Open deze email en klik op de blauwe link.


Kun je de mail nergens vinden? Kijk dan in je spam 

folder.



Gelukt! Tijd om je profiel 

in te vullen. Vul nu de gevraagde 


velden in.



Zie voorbeeld van de 

ingevulde velden.

Zodra alles ingevuld is 

klik je op de knop “ga verder”

Het is niet mogelijk om meerdere 

verenigingen in te vullen. Kies degene 


waarin je het meest actief bent.



Zie je de beginletter(s) van je 

naam, dan is het aanmelden 


gelukt en ben je ingelogd.



Ben je lid van een vereniging?

Meld je dan aan bij jouw 


verenigingspagina. Klik op het

woord verenigingen onder de 


“snel naar” kolom.



Kies jouw vereniging(en) 

door op de lees meer 


button te klikken.

OBZ is een ‘open’ groep.

Je hoeft je hier niet voor


aan te melden.



Dien een verzoek om lid te 

worden door op de 


“vraag lidmaatschap aan” button 

te klikken.



Krijg je deze boodschap in beeld? 

Mooi! Je hebt alle stappen 


goed doorlopen en je aanvraag om 

lid te worden is ingediend. 


Het kan even duren voordat 

de beheerder je aanvraag 


accordeert.



BEDANKT

Hartelijk bedankt voor je aanmelding op 

ondernemersplatform Zandvoort.


Vanaf nu blijf je op de hoogte van alle communicatie vanuit de gemeente en 

vanuit collega ondernemers en hun verenigingen. Je vindt de meeste informatie 


op op de homepage van het ondernemersplatform. Belangrijke berichten worden 

uitgelicht in de blokken bovenaan de website.


Heb je nog vragen? Stuur mij een mailtje op rstorm@haarlem.nl

mailto:rstorm@haarlem.nl

