Adverteren
U kunt zich aanmelden op bootverhuur.nl, door het aanmaken van een account, voor
het plaatsen en beheren van uw Advertentie(s)

Een account aanmaken
Een account aanmaken is simpel. U klikt op de knop: “MIJN BOOTVERHUUR”
rechtsboven op de homepage van bootverhuur.nl, en u vult uw eigen gegevens in onder
het “Ik heb nog geen account“ gedeelte.

Wachtwoord instellen
Uw wachtwoord bestaat uit 8 karakters.
1 hoofdletter
6 kleine letters
1 cijfer
U dient zelf een nieuw wachtwoord te bedenken, en deze instellen op de juiste volgorde,
eerst: 1 hoofdletter, daarna: 6 kleine letters, en daarna: 1 cijfer.
Voorbeeld : uw nieuw wachtwoord zelf bedenken, en instellen (voorbeeld): Bootnum8
Wachtwoord (voorbeeld): Bootnum8
Wachtwoord (herhalen van voorbeeld): Bootnum8

Hebt u bovenstaande gegevens ingevuld? Op groene knop drukken: account aanmaken
Uw wachtwoord noteren en bewaren. U dient uw wachtwoord weer te gebruiken om uw
account te kunnen bezoeken.

Inloggen op “MIJN BOOTVERHUUR”
U hebt nu een account bij bootverhuur.nl aangemaakt. Om in te loggen gaat u nu naar
“MIJN BOOTVERHUUR” door op een knop rechtsboven op de website bootverhuur.nl
te klikken. Onder het gedeelte “Ik heb al een account” kunt u inloggen met uw e-mail
adres en wachtwoord.

Wachtwoord vergeten
U kunt naar: wachtwoord vergeten? Uw e-mail adres invullen. Hierna op de groene knop
Drukken: opvragen. U ontvangt een instructie op uw e-mail adres om uw wachtwoord te
kunnen aanpassen.

Mijn Beheeromgeving
Eenmaal ingelogd in “Mijn Beheeromgeving” beschikt u over een aantal mogelijkheden.

1. Mijn bedrijfsgegevens
U kunt hier Mijn bedrijfsgegevens aanpassen op bootverhuur.nl, die bij ons bekend zijn,
en bij uw advertenties getoond worden.

2. Mijn advertenties
U kunt hier Mijn advertenties aanpassen en bewerken op bootverhuur.nl, of eventueel
stop zetten. Dit is een overzicht van al uw advertenties op bootverhuur.nl.

3. Mijn aantal bezoekers
Het totaal aantal bezoekers, welke via uw advertentie(s) naar uw website is gestuurd.

Advertentie plaatsen
Door te klikken op “nieuwe advertentie toevoegen” komt u op de pagina waar u een
nieuwe advertentie kunt plaatsen.

Advertentie actief?
U kunt uw advertentie actief maken door een vinkje te plaatsen in het vierkantje.

Categorie
U kunt kiezen uit 9 verschillende categorieën,
Wat wilt u huren?
Namelijk: motorboten, zeilboten, open zeilboten,
sloepen, rondvaartboten, charterschepen,
elektroboten, kano’s, zeilscholen.

U kunt kiezen uit 3 verschillende categorieën,
Overnachten & eten? Namelijk: jachthavens,
restaurants, accommodaties.

U kunt per advertentie 5 foto’s toevoegen die
op de pagina van de advertentie aan de bezoekers getoond worden. Ook kunt u een plaats,
provincie, website en omschrijving opgeven.

Let op: als u een advertentie toevoegt dient deze eerst goedgekeurd te worden door een
medewerker van bootverhuur.nl voordat de advertentie te zien zal zijn op bootverhuur.nl

