
Bij het openen van de link https://uhasseltinschrijvingen2020.setmore.com/ kom je op de volgende 
pagina. 

In het kadertje staat de uitleg wat je op de volgende pagina moet doen, lees dit zorgvuldig!
Na het lezen van de uitleg moet je op de Okay knop klikken.

Als het kadertje verdwenen is moet je klikken op de blauwe link inschrijvingen

https://uhasseltinschrijvingen2020.setmore.com/


In het volgende scherm kan je een dag en het tijdstip kiezen waarop je je wil inschrijven.

Nadat je het voor jou geschikte tijdstip gekozen hebt moet je jouw gegevens invullen. Je naam, e-mailadres, 
telefoon nummer en het VI-veld zijn verplicht. Zoals je in het kadertje in de eerste stap hebt kunnen lezen moet je 
het nummer van je voorinschrijving in het kadertje VI invullen. Ook het I agree vinkje moet worden aangeklikt om 
verder te gaan.



Bij het klikken op de knop continue worden de gegevens nog eens opgesomd (in plaats van de blokjes staat jouw 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Als de gegevens kloppen en de datum correct is moet je klikken op de knop Book My Appointment. 
Je gaat nu een email krijgen om de afspraak te bevestigen.

Degene die jou gaat innschrijven (Provider) gaat nu ook een mail krijgen en jouw verzoek verder afhandelen.



Als hij/zij het verzoek afgehandeld heeft krijg je nog een bevestigingsmail. Deze ziet er als volgt uit.

Deze mail kan je in je inbox laten staan of je kan de uitnodiging accepteren en dan wordt de afspraak in jouw 
kalender vastgelegd. 
Op het tijdstip van de meet moet je dan op de meet.google link klikken (bij de rode pijl) om het videogesprek voor 
jouw inschrijving te voltooien



In je internet browser (chrome, firefox, edge, safari,...) gaat er dan een Google meet venster openen. Hier moet je 
op de knop deelnameverzoek klikken. De inschrijver gaat jouw verzoek dan goedkeuren en dan kan het vid-
eogesprek beginnen. Als jij eerder in de meet bent dan de inschrijver en jouw verzoek nog niet is goedgekeurd 
blijft er op het scherm verzoeken om deelname staan. Van zodra de inschrijver jouw verzoek heeft goedgekeurd 
begint het videogesprek.


