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Aanmelden
De aanmeldprocedure is grotendeels gedigitaliseerd.

Account aanmaken
1. Om een account aan te maken klikt u op de volgende link: https://www.suvernuver.org/bestelpagina/
2. Nadat u de tekst van de welkomstpagina goed heeft gelezen en u heeft besloten zich definitief in te
schrijven, klikt u op de button <Account aanmaken>:
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3. In het volgende scherm geeft u uw persoonlijke gegevens aan.
Let op dat u een geldig en een voor u bereikbaar e-mailadres gebruikt, anders is het aangemaakte
bestelaccount niet bruikbaar!
4. Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, zet dan een vinkje in het blokje. Indien gewenst kunt u dit
op elke moment ook weer uitvinken.

5. Controleer na het aanmaken van het bestelaccount of u een e-mail heeft ontvangen. Deze heeft u nodig
om verder te kunnen gaan met de inschrijving. Als de mail niet in de inbox zit, kijk dan in de spambox en
bij de reclame. Is de mail niet voorhanden, neemt u dan even contact op door een mail te sturen naar
info@suvernuver.org
6. Zorg dat u een beeldbestand van uw ID heeft gemaakt en deze op een goed bereikbare plaats is
opgeslagen. U dient deze kopie-ID ter verificatie te uploaden. Maak het beeldbestand eventueel
onbruikbaar door het BSNummer onleesbaar te maken. Schrijf tevens op het beeldbestand “Kopie voor
Suver Nuver”.

Volg de verdere aanwijzingen uit de welkomstmail! De link naar de
verdere inschrijving staat uitsluitend daarin aangegeven.
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Daadwerkelijke inschrijving
Formulier leeftijdsverificatie, aansprakelijkheid en toestemmingen
7. Indien u via de link uit de welkomstmail de verdere inschrijving oproept, zal onderstaande formulier zich
openen. Hierin staat behoorlijk veel tekst. Het is belangrijk dat u toch echt even de tijd neemt om dit goed
door te lezen.
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8. Kies de button <CHOOSE FILE> om de kopie ID te uploaden:

9. Zoek in het extra venster het aangemaakte beeldbestand en upload dit in door te kiezen voor <Openen>:

10. Maak ook uw keuze bij de rest van de vragen en klik daarna op de button < Verzend en ga door naar de
donateursvorm>.
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Formulier donateursvorm kiezen
11. U krijgt nu het formulier in beeld waar u een donateursvorm moet kiezen. Breek de aanmelding hier niet
af, zonder uw keuze voor donateur of flex-donateur is uw inschrijving NIET compleet!

12. Maak uw keuze qua donateursvorm en vul de rest van de velden met de gevraagde gegevens:
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13. Na het kiezen van <Verwerk Automatische Incasso> worden de gegevens naar de administratie van
stichting Suver Nuver verzonden om handmatig gecheckt te worden. De hele verwerking kan enkele
werkdagen in beslag nemen. U krijgt vanzelf een mail met het onderwerp: “Aanmelding compleet”.
14. Heeft u na ca. een week de mail met het onderwerp “Aanmelding compleet” nog niet ontvangen, neemt u
dan even contact op door een mail te sturen naar info@suvernuver.org
15. In de mail “Aanmelding compleet” staat aangegeven hoe u een proefzending kunt bestellen.

Ondervind u ondanks deze handleiding problemen bij het aangegeven van de gevraagde gegevens?
Wij zijn per mail 24/7 bereikbaar op het mailadres info@suvernuver.org
U kunt ons eventueel ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 204 56 49
Dit telefoonnummer is alleen bereikbaar op werkdagen van 14:00 tot 17:00 uur.
Keuzemenu 1: Uitsluitend voor gebruikersvragen
Keuzemenu 2: Uitsluitend voor inschrijving donateurschap

Met vriendelijke groet,

Team Suver Nuver
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