	
  

Inschrijving professional
www.heart4earth.nl

1. Bevind je je op de juiste afdeling? (Health, Nature, Kids en Wellness)
2. Vul de gevraagde informatie bij alle 4 de tabbladen in
(Algemeen/Profielbeschrijving/Bedrijf/Heart4Earth). Via ‘volgende stap’
kom je in het volgende tabblad enz. Op het laatste tabblad verschijnt de
button ‘aanmelden’.
NB: Alle velden dienen ingevuld te worden. Als je velden bent vergeten dan
licht het desbetreffende veld rood op.
Let ook op de specificaties van de gevraagde foto (formaat & bestandstype).
Als alle velden correct zijn ingevuld, verschijnt de volgende melding:

Hiervan ontvang je per mail een bevestiging.
3. Jouw aanmelding wordt binnen 10 werkdagen intern bekeken. In deze
periode zal Heart4Earth eventueel persoonlijk contact met je opnemen.
Wanneer jouw aanmelding wordt geaccepteerd, ontvang je hierover per mail
een bevestiging. Hierin staat een inlogcode waarmee je kunt inloggen op het
professionals gedeelte van de website (zie button rechtsboven op iedere
pagina):

4. Hiernaast ontvang je per email het contract voor jouw lidmaatschap en een
document waarin we je begeleiden bij het beschrijven van jouw werk en
werkwijze.
Tegelijk ontvang je de factuur voor de lidmaatschapskosten van het 1e jaar.

	
  
5. Log met deze inloggegevens in op onze website. Je komt nu in het User
Panel met jouw gegevens (Algemeen/Profielbeschrijving/Praktijk).
Controleer nogmaals de jou ingevoerde gegevens in alle drie de tabbladen,
vul de nieuwe velden in en klik op ‘aanpassen’.

NB: Alle velden dienen ingevuld te worden. Als je velden bent vergeten dan
licht het desbetreffende veld rood op.
Als de aanpassingen zijn opgeslagen, zie je bovenaan het menu het volgende
verschijnen:

Je kunt nu uitloggen rechts bovenaan in het scherm.
6. Lees het ontvangen contract (zie stap 4) goed door en stuur een
ondertekende, ingescande versie per email retour naar prof@heart4earth.nl.
Het faciliteren van een grote groep professionals in de complementaire
sector vraagt om een professionele afkadering waarin we dit juridisch
mogelijk kunnen maken. Zonder juridische structuur is, gezien alle
ontwikkelingen rondom de EFTA wetgeving, krachten bundelen niet
mogelijk. Willen we samen het verschil maken dan zullen we samen hier de
verantwoordelijkheid in moeten dragen.
7. Na ontvangst van het ondertekende contract zullen wij onze handtekening
ook plaatsen en het contract per email retourneren.
De door jouw aangeleverde informatie wordt in de tussentijd intern
verwerkt en ontbrekende gegevens opgevraagd, zodat jouw profielpagina
klaar gezet kan worden voor publicatie.
8. Zodra ook de factuur voldaan is ontvang je hiervan een bevestiging per email
en wordt jouw profiel online gezet. Je ontvangt tevens het juridisch
behandelcontract.
Van harte welkom bij het professionals platform van Heart4Earth!

