Zij vinden hier alle informatie over hun
lidmaatschap. Kunnen hun persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen, hun
verrichtingen zien en nakijken op welke
activiteiten ze zijn ingeschreven.
www.samac.be

CONTACT

Een vraag,
een probleem,
een suggestie ?
Surf snel en eenvoudig naar

www.samac.be

Hoe werkt mijn SamAc?
Ga naar www.samac.be en klik op mijn SamAc

1/ Je bent nog niet geregistreerd
«
«
«
«
«
«
«
«

Klik op login aanvragen
Vul hier je lidnummer in 12007….
Klik op 'ik ben geen robot' en beantwoord de vraag
Vermeld je geboortedatum.
Je ontvangt via mail een link om een paswoord aan te maken.
Vul daar alle gevraagde gegevens in en druk op verzenden.
Na ontvangst sturen we je een gebruikersnaam en wachtwoord.
Je kan aan de slag bij mijn SamAc.

2/ Je bent geregistreerd
« Vul voornaam.naam bij gebruikersnaam
« Vul je wachtwoord in

V.U. Marc Florquin, Emiel Vanderveldestraat 80, 3290 Diest - Niet op de openbare weg gooien

Bij het ontwikkelen van de nieuwe website hebben we rekening gehouden met
2 belangrijke doelgroepen: diegene die
kennis willen maken met onze organisatie en mogelijks willen lid worden en
onze leden zelf. Zij kunnen terecht op
onze module “ mijn samac “ een beveiligd
stukje van onze website voor onze leden.

MIJN SAMAC

EEN WEBSITE VOOR
ONZE LEDEN

Mijn Samac is een beveiligd stukje
van onze website voor onze leden.
Hier vind je alle informatie over
jouw lidmaatschap. Je kan je
persoonlijke gegevens raadplegen
en wijzigen, je verrichtingen zien
en nakijken op welke activiteiten je
bent ingeschreven.

WAT JE MOET WETEN OVER ONZE

NIEUWE
WEBSITE
10 j

a ar

De nieuwe website
van SamAc is

ONLINE !

Op onze website vind je een
pak informatie en tips, maar
ga vooral zelf eens een kijkje
nemen en ontdek de website
van top tot teen. We hopen
dat je snel je weg vindt in de
nieuwe menustructuur. Als je
vragen zou hebben, aarzel dan
zeker niet om ze te stellen
via info@samac.be of via ons
contactformulier.

www.samac.be

Nieuws- en
agendamodule

Onze activiteiten
consulteren en reserveren

Aan de rechterzijde van de
homepagina vind je het recente
nieuws en links de agenda met
de eerstvolgende 'events'.

Hoe kan ik me inschrijven voor een activiteit:
« Ga naar www.samac.be en klik op activiteiten.
« Klik daar op de activiteit naar keuze en klik op inschrijven.
« Vul alle gevraagde gegevens in.
« Klik op 'ik ben geen robot' en beantwoord de vraag
« Druk op verzenden.
« Je ontvangt onze bevestiging en het te betalen factuur.

Ledenactie

Lid worden

Hier kan je terecht
voor alle acties die we
organiseren voor onze
leden. Kortingen, acties
voor het aanbrengen van
nieuwe leden enz.

Lid worden van SamAc kan snel en eenvoudig via onze website:
« Ga naar www.samac.be en klik op lid worden.
« Vul alle gevraagde gegevens in.
« Klik op 'ik ben geen robot' en beantwoord de vraag
« Druk op verzenden.
« Je ontvangt onze bevestiging en het te betalen factuur.

