WeHelpen Handleiding 2. Hoe meld ik mij aan op wehelpen.nl?
Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Met wehelpen.nl kan je om hulp vragen, je
hulp aanbieden of de hulp voor jezelf of een ander organiseren. Om contact te
leggen met andere WeHelpen-gebruikers, moet je eerst inloggen. Je hebt daarvoor
een WeHelpen-account nodig. In deze handleiding leggen we uit hoe je een eigen
account aanmaakt.
1. Ga naar www.wehelpen.nl en klik rechtsboven op account aanmaken
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2. Je kan op 2 manieren een account aanmaken op wehelpen.nl:
• Optie 1) met je e-mailadres en een wachtwoord dat je zelf kiest.
• Optie 2) met je Facebook-account. Hier kun je voor kiezen als je een
actief Facebook-profiel hebt. Inloggen met je Facebook-account
heeft als voordeel dat je snel inlogt en dat je in een later stadium jouw
Facebook-vrienden eenvoudig kunt uitnodigen om zich ook aan te
melden op wehelpen.nl.
In deze handleiding gaan we door met optie 1.
Vul je e-mailadres in, kies een wachtwoord en bevestig dat wachtwoord.

Wehelpen.nl is bedoeld voor iedereen die 16 jaar of ouder is. Op deze pagina
vragen we je om dit te bevestigen en om de algemene gebruiksvoorwaarden
te accepteren.
Klik vervolgens op meld je aan voor WeHelpen (groene knop).
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3. Je krijgt nu een scherm te zien met de tekst: ‘Bedankt voor je aanmelding’.
Een e-mail met een activatie-link voor jouw profiel is naar jouw e-mailadres
gestuurd.
Je dient binnen 7 dagen deze activatielink te bevestigen.

4. In jouw e-mailprogramma (Outlook / Gmail / Hotmail/ etc.) vind je de e-mail
van noreply@wehelpen.nl. Open de e-mail en klik op de link die in de e-mail
staat om jouw profiel aan te maken.

Deze activeringslink verloopt na 6 dagen.
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5. Klik je op de link, dan word je teruggeleid naar wehelpen.nl.
Je kunt nu verder met het activeren van je account.

Je kunt nu je profiel invullen en laten weten of je ook hulp wilt bieden. Met
trefwoorden kan je aangeven waarmee je hulp wilt bieden. Wanneer je nog geen
hulpaanbod kenbaar wil maken zet het vinkje uit bij ‘ja, ik wil mijn hulp aanbieden’.
Na het klikken op de groene knop heb je jouw account geactiveerd. Je kunt nu
voortaan inloggen met jouw e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt ingesteld.
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