Met deze handleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u uw inschrijving kunt activeren.
Klik in de bovenste balk op ‘Inschrijven’.
Klik vervolgens in het menu links op ‘gegevens activeren’ en vervolgens op ‘activeringsformulier’.

U ziet dan onderstaand activeringsformulier:

Vul hier uw klantnummer. 23 juni heeft de gemeente Baarn alle ingeschreven woningzoekenden een brief
verstuurd met daarin onder meer uw klantnummer. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Zorg en Welzijn via woonruimteverdeling@baarn.nl. Ook zijn wij dagelijks
telefonisch te bereiken van 8:00 tot 12:00 uur via telefoonnummer (035) 548 16 11, keuze ‘Huren in Baarn’.
Vul uw geboortedatum, adresgegevens en aanhef in. Let op: vul dezelfde adresgegevens in als het adres
waarnaar de brief is gestuurd. Dit is het adres dat bij ons is geregistreerd!
Klik vervolgens op ‘Zoeken’, uw inschrijving wordt nu opgehaald.

U ziet dan het volgende scherm met uw gegevens:

Vul het Bruto maandinkomen in, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.
Wilt u een medeaanvrager inschrijven? Klik dan op ‘Ja’.
Als u al met een medeaanvrager ingeschreven staat, staat ‘Ja’ hier al aangevinkt. U kunt dit niet meer wijzigen.
Klik op ‘Volgende’

Indien u een medeaanvrager heeft of aangegeven heeft dat u een medeaanvrager in wilt schrijven, ziet u volgend
scherm:
Indien u geen medeaanvrager heeft, ziet u volgend scherm niet. U komt dan direct bij de tab Huishouden terecht.

Vul het Bruto maandinkomen in.
Klik op ‘Volgende’.

U ziet dan volgend scherm:

Vul het aantal meeverhuizende kinderen in.
Vul het totaal aantal verhuizende personen in.
Dit bent u, een eventuele medeaanvrager plus het eventuele aantal meeverhuizende kinderen.
Klik op ‘Volgende’

U ziet dan volgend scherm:

Vul een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord in.
De gebruikersnaam moet 6 tot 12 tekens bevatten.
Het wachtwoord moet 6 tot 12 tekens bevatten waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer.
Klik op ‘Inschrijven’

U ziet dan volgend scherm:

Ook ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging met daarin uw gebruikersnaam.
U kunt nu direct inloggen via de link of via de knop ‘Inloggen’ rechts bovenin het scherm.
Klik op ‘login’ of ‘Inloggen’ rechts boven het scherm.

U ziet dan volgend scherm:

Vul uw zojuist aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord in. U kunt er voor kiezen om de computer uw
inloggegevens te laten bewaren.
Klik op ‘Inloggen’

U ziet dan volgend scherm met uw gegevens:

Op deze pagina kunt u enkele persoonlijke gegevens wijzigen, uw wachtwoord wijzigen en uw laatste reactie
zien.
U kunt nu gebruik maken van de gehele website en reageren op het woningaanbod!

