HANDLEIDING VOOR HET AANMELDEN EN REGISTREREN BIJ NVOI ONLINE
NVOI lid
: (Naam)
uw registratienummer
: (XXXX)
uw eenmalige activatiecode : (ZZZZ)
Stap 1 – Aanmelden via www.nvoi.nl
Ga naar www.nvoi.nl en klik op de ‘Registratie’ button links onder op de homepage. In
het volgende aanmeldingsscherm vult u vervolgens uw bovenstaande persoonlijke
registratienummer, eenmalige activatiecode en een door u gebruikt/gewenst en werkend
e-mail adres in. Klik op de ‘Aanmelden’ button voor het versturen van uw aanvraag.
Stap 2 - Activeren van uw nieuwe account
Enkele minuten na uw aanmelding ontvangt uw een mail ter bevestiging en controle van
uw aanmelding op het door u opgegeven e-mail adres. In deze bevestigingsmail mail
staat een link vermeld waarmee u uw nieuwe NVOI account dient te activeren.
Stap 3 – Registratie en controle van uw gegevens
Na het activeren van uw account opent zich het welkomstscherm van ‘Mijn NVOI’. Binnen
dit exclusief voor leden afgeschermde deel van de website worden uw accountgegevens
geregistreerd en opgeslagen. De juistheid van deze gegevens zijn van essentieel belang,
daar deze vanaf nu direct zijn gekoppeld aan de NVOI ledenadministratie van het
secretariaat!
Vervolgens dient u de volgende registratieformulieren in te vullen, te controleren (uw
huidige bij ons bekende gegevens zijn reeds voor u ingevuld), dan wel naar wens aan te
passen en/of aan te vullen:
• log-in info
hier bepaalt u uw eigen definitieve en persoonlijke log-in gegevens en geeft u
toestemming aan de NVOI om middels digitale post met u te communiceren.
• persoonlijke gegevens
hier vult u de persoonlijke gegevens in ten behoeve van uw NVOI online visitekaartje.
• contactgegevens
hier vult u de alle benodigde contactgegevens in ten behoeve van de NVOI ledenadministratie welke zal worden gebruikt voor reguliere correspondentie en facturatie.
• aanvullende gegevens
hier kunt u indien gewenst, dan wel eerder opgegeven eventueel aanvullende gegevens
vermelden voor bijvoorbeeld uw privé- of tweede praktijkadres.
Naast alle in te vullen velden staat telkens een korte en duidelijke uitleg welke informatie
hier van u wordt gevraagd. Telkens wanneer u de gegevens heeft opgeslagen worden
deze automatisch binnen de ledenadministratie aangepast en (als vanouds volledig
beschermd en beveiligd) vastgelegd.
Stap 4 – Gebruik van uw ‘Mijn NVOI’ account
Na registratie van uw gegevens is uw NVOI account klaar voor direct gebruik. Wanneer u
uw log-in gegevens heeft aangepast en opgeslagen, dient u voortaan met deze nieuwe
gegevens in te loggen om opnieuw toegang te verkrijgen tot de exclusief voor leden
afgeschermde delen van NVOI online, dan wel om gebruik te kunnen maken van de
digitale diensten van de NVOI.
Veel plezier met het gebruik van uw nieuwe digitale verenigingsplatform!

