HANDLEIDING
ID-KAART VIA WEBSITE
Al een Veritas account?
Stap 1

inloggen op de website

Klik op inloggen naast het winkelmandje, rechtsboven van
je scherm en vul je e-mailadres en wachtwoord in.

Stap 2

gegevens verrijken voor 500 punten

Na het inloggen, kan je je gegevens bewerken en verrijken.
Je krijgt enkel 500 punten als je dit via de website doet en
niet via de tablet in de winkel. Op de tablet worden niet
alle vragen gesteld om 500 punten te verdienen, op de
website wel.

Nog geen Veritas account?
Stap 1

account maken op de website

Om je ID-kaart te koppelen moet je eerst een account
aanmaken op de website. Zie stappen op volgende
pagina’s.

Stap 2

gegevens verrijken voor 500 punten

Na een account te hebben gemaakt, kan je je gegevens
bewerken en verrijken.
Je krijgt enkel 500 punten als je dit via de website doet en
niet via de tablet in de winkel. Op de tablet worden niet
alle vragen gesteld om 500 punten te verdienen, op de
website wel.

Inloggen op de website
• Open je internet browser
• Ga naar http://www.veritas.be
• Rechts vanboven naast het winkelmandje, staat het woord ‘inloggen’. Klik hierop.

>
>

Dit kader komt tevoorschijn

Als je al een account hebt op
www.veritas.be kan je jouw
e-mailadres en wachtwoord ingeven
en vervolgens op ‘log in’ klikken.

Als je nog geen account hebt en
dus niet geregistreerd bent op
www.veritas.be ,
klik je op ‘registreer’.

Registreren
Als je op ‘registreer’ hebt geklikt, komt volgende pagina tevoorschijn

>

Je vult je gegevens en ID-kaartnummer in. Het kaartnummer kan men
terugvinden op de achterzijde van de Veritas ID-kaart of sleutelhanger,
onder de barcode. Voor het ingeven van het kaartnummer zijn geen spaties
vereist.

• ! Vergeet niet: akkoord te gaan met de voorwaarden.
• Vervolgens klik je op ‘registreer’ en kom je op volgende pagina terecht

(klanten die wel een account hebben en zich hebben ingelogd, klikken op hun naam naast het winkelmandje en
komen zo op deze pagina terecht).

Gegevens verrijken voor 500 punten
Om 500 punten op je ID-kaart te ontvangen, moet je je gegevens verrijken via de website. Dit gebeurt als volgt:
• In het blok ‘Mijn gegevens’ kan je jouw gegevens aanvullen door op ‘bewerken’ te klikken.

Volgende kader verschijnt:

• Je vult je gegevens in en duid je interesses aan.
! Opgepast: je moet zeker en vast je geboortedatum en interesses invullen om 500 punten te krijgen.
• Als je gegevens en interesses zijn aangevuld, klik je op ‘Opslaan’.

Volgend scherm komt tevoorschijn. Er zouden nu 500 punten op je ID-account
moeten staan. Je punten zie je naast het cadeautje in het grijze vak.

Indien je wenst uit te loggen, klik op ‘uitloggen’ naast het winkelmandje.

