Handleiding registratie deelname Zoom
Geachte heer, mevrouw,
U heeft een uitnodiging ontvangen voor een online bijeenkomst/webinar in Zoom.
Indien zich hiervoor wilt aanmelden, dan kunt u dit doen door te klikken op de link die u in
de e-mail heeft ontvangen. De registratie is eenvoudig en zal maar 3 minuten in beslag
nemen.
Het online registratieformulier is in het Engels. We kunnen ons goed voorstellen dat u niet
dagelijks bezig bent met de Engelse taal en/of met het invullen van een
registratieformulier. Daarom hebben wij een stappenplan voor u gemaakt.

Stappenplan
Stap 1: Klik op de link in de e-mail.
Stap 2: Er opent zich een scherm met “Meeting Registration”.
Stap 3: U vult de velden in. Een aantal velden is gemarkeerd met een ster. Dit betekent
dat deze velden verplicht moeten worden ingevuld. De vertaling van de Engelse woorden
vindt u hieronder:
Engels
First name:
Last name:
Email address:
Confirm Email
address:
Vink aan tot welke
categorie u behoort:
Questions &
Comments
Register

Nederlands
voornaam
achternaam
e-mailadres
bevestig e-mailadres. U vult opnieuw uw e-mailadres in.
klik op het driehoekje dat naar beneden wijst. U kunt nu kiezen uit
de opties door te klikken op het antwoord dat voor u van toepassing
is.
vragen & opmerkingen. Indien u nog een vraag heeft en/of een
opmerking wilt geven, dan kunt u dat hier invullen.
registreer. Klik op de knop Register. Hiermee wordt het formulier
verstuurd en bent u aangemeld als deelnemer.

Stap 4: Per mail ontvangt u nu van BLIKonline een bevestigingsmail. In de onderwerpregel
van deze mail staat het woord ‘confirmation’ (bevestiging).

Uw aanmelding is geslaagd!

Inloggen voor het webinar
In de bevestigingsmail staat onder andere de link voor het webinar. Deze link kunt u pas
gebruiken als de ‘inloop’ voor het webinar begint, op de datum waarop het webinar
plaatsvindt. Als er een testmoment wordt aangeboden, kunt u deze link daar ook voor
gebruiken.
De link vindt u bij deze tekst:
Engels
Click here to Join

Nederlands
Klik hier om mee te doen

Klik op het onderstreepte woord. Er opent zich een scherm. Meestal moet u even wachten
tot u wordt toegelaten tot het webinar. U kunt zelf uw camera en microfoon aan of uit
zetten, volg de instructies van degene die u welkom heet.

Annuleren?
Als u toch bent verhinderd en uw aanmelding wilt annuleren, klikt u op het onderstreepte
woord ‘cancel’ in deze tekst, onderaan de bevestigingsmail:
Engels
You can cancel your
registration at any
time.

Nederlands
U kunt uw aanmelding altijd annuleren

Vragen?
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten tijdens het webinar. Mocht u toch nog vragen hebben
over de registratie, dan kunt u contact opnemen met BLIKonline, e-mailadres:
info@blikonline.com

