Inschrijving voor Landelijke Fokkersdag op 10 april in de Fokker Terminal in Den Haag
Geachte bezoeker,
Hartelijk dank dat u zich in wilt schrijven voor de Landelijke Fokkersdag!
Wij zijn als Voorjaarsdagen commissie er heel trots op dat we dit interessante congres voor u
mogen organiseren. Op deze dag zullen alle lezingen in het Nederlands zijn. Echter omdat
het congres waaraan de Fokkersdag is verbonden internationaal is, is de inschrijfmodule in
het Engels.
Hieronder laten we u graag zien hoe u in kunt schrijven
-

-

Ga naar www.voorjaarsdagen.eu
Klik bovenin de balk op ‘Fokkersdag’
Klik op ‘Koop tickets’
Om verder in te schrijven maken we voor u een Vet-login aan, hier zijn geen kosten
aan verbonden en deze Vet-login wordt alleen gebruikt om voor de Fokkersdag in te
schrijven, u zult via deze registratie alleen informatie over dit congres ontvangen
Klik op ‘Register’
Vul het volgende in (alle vakjes met een * zijn verplicht):
o Gender: uw geslacht male (mannelijk) of female (vrouwelijk)
o Klik aan: ‘Other employee of a veterinary practice’
o E-mailadres (E-mail address)
o Telefoon nummer (Phone number)
o Voorletters (Initials)
o Voornaam (First Name)
o Evt voorvoegsel van uw achternaam (Surname prefix) zoals ‘van de’ etc
o Achternaam (Last Name)
o Geboortedatum (Day of Birth)
o Straatnaam (Address)
o Huisnummer (House number)
o Evt toevoeging huisnummer (Number suffix) zoals ‘a’ of ‘bis’ etc
o Postcode (Postal Code)
o Plaatsnaam (City)
o Land (Country)
o Klik aan dat u akkoord gaat met registratie (I agree to process my data to
create a Vet-login profile within the GDRP guidelines)
U krijgt nu een scherm waarop staat dat u een Vet-login registratie heeft gekregen.
1. U krijgt een e-mail met een link om de account te activeren op het e-mailadres dat
u heeft opgegeven
2. Klik op de link ‘Set Password’ in uw e-mail om naar de website terug te gaan en
kies een wachtwoord, bevestig het wachtwoord door het nog een tweede keer in te
toetsen in het tweede vak en klik op ‘Reset Password’
3. Na de bevestiging is uw Vet-login actief
(4. U kunt indien gewenst op www.knmvd.nl/mijn-profiel de gegevens van uw Vetlogin wijzigen)

-

-

U kunt nu in het volgende scherm met uw e-mailadres en het net gekozen
wachtwoord toegang krijgen tot het laatste deel van het registratieproces
Kies onder het kopje ‘Pre-conference day Wednesday April 10th’ voor de optie
Breedersday (Fokkersdag) door op de + te klikken (er verschijnt dan een groene -). De
kosten zijn hier nog niet zichtbaar.
Let op dat er geen andere onderdelen zijn geselecteerd (de rest moet een geel
bolletje met een plus erin zijn)
Klik op ‘Invoice to address’
Nu komt uw adres in beeld. Dit kunt u eventueel nog veranderen mocht het niet
kloppen
Klik op ‘To payment method’
Nu komt een scherm met uw bestelling in beeld ‘Breedersday, Wednesday April 10th’
van 95,00 euro en 19,95 btw (VAT). Een totaal bedrag van €114,95
Vul bij ‘Organisation’ het woord ‘Fokker’ in
Klik bij ‘Payment Method’ aan hoe u wilt betalen (iDEAL/Credit Card/Bank Transfer)
Kruis aan dat u akkoord gaat met de ‘Terms and conditions’
Klik op ‘Pay and complete’
Als u voor iDEAL hebt gekozen komt u nu in het betaalscherm, hier kunt u onderaan
bij ‘Switch language’ kiezen voor Nederlands
Als u de betaling heeft afgerond krijgt u een bevestiging met uw ticket(s) in de e-mail.

-

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via: info@voorjaarsdagen.org

-

