
Stap 5:
Na het inloggen blijf je op dezelfde pagina, maar verschijnen er bovenaan in het menu een aantal
extra opties, zoals "Video Overzicht", "Opleidingen" en "Bonussen". Tevens krijg je rechts in het
menu de optie "Log Out".

Stap 1:
Ga naar de webshop op 
www.annetteweers.nl

Stap 2:
Koop de "Online Opleiding" die je wilt doen.

Stap 3:
Na aankoop ontvang je 2 e-mails van ons.
De eerste e-mail is een bevestiging van je
bestelling en de factuur voor je administratie.

In de 2e e-mail ontvang je de link naar onze
online academie. 
Tevens krijg je in deze e-mail een
gebruikersnaam en je wachtwoord.

Hoe werkt de Online Academie
In de webwinkel van annetteweers.nl bieden wij ook opleidingen aan, die je helemaal online kunt
volgen.
Deze opleidingen worden aangeboden in onze "online academie".
Hieronder volgt een korte uitleg over het volgen van een online opleiding via de online academie
van Annette Weers.

Stap 4:
Ga naar de online academie:
www.annetteweersonline.nl

Scroll omlaag naar het vakje "inloggen" 
en vul je gegevens in.
Klik op de "Log in" knop.

http://www.annetteweers.nl/winkel
http://www.annetteweersonline.nl/


Hoe werkt de Online Academie
(vervolg)

Stap 6:
Kies in het menu voor "Opleidingen" om naar de opleidingen pagina te gaan.
Kies hier jouw opleiding om door te gaan naar de pagina met de lessen:

Indien er een syllabus beschikbaar is, dan vind je deze als "download" op de overzichtspagina van
de opleiding.

Er is een maandelijkse Zoom-sessie waar je medecursisten kan ontmoeten, vragen aan Annette
kan stellen en extra lesmateriaal behandeld wordt. 

Als laatste hebben al mijn klanten toegang tot de "Bonussen pagina". 

Video Overzicht is de pagina waar mijn losse video's te zien zijn. 

De Extra's:

Op de overzichtspagina kan je altijd de link en de data terugvinden.

Hier vind je leuke cadeautjes, die ik met jullie wil delen.

Deze zijn te koop in de webshop op www.annetteweers.nl

Na jouw aanmelding krijg je altijd direct toegang tot de eerste les.

Daarna krijg je wekelijks toegang tot de volgende les. Hierover houd ik je per e-mail op de hoogte.

Vanaf de aankoopdatum heb je een jaar de tijd om alle lessen op je gemak te volgen, dus als je
niet meteen iedere week tijd hebt is dat geen probleem.


