Hoe schrijf ik me in
voor een activiteit op het platform van de
Humanities Academie?
Heb je nog geen account?
Schrijf je je met andere woorden voor het eerst in?
Volg dan deze stappen:

1.

Surf naar de infopagina van de activiteit die je wenst te volgen of bij te wonen.
Al onze activiteiten vind je via het programma op ons platform.

2.

Onderaan elke infopagina vind je de rubriek “schrijf je hier in”.
In het blauwe vak rechts vind je de knop “toevoegen aan winkelmandje”.
Klik op deze knop om je inschrijving te starten.
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3.

Ga bovenaan rechts op de pagina naar het icoon “winkelmandje” en klik erop.

4.

Je krijgt de melding: “gelieve eerst een account aan te maken”.
Je krijgt nu een scherm te zien om in te loggen.
Vul het e-mailadres in dat je wenst te gebruiken en klik op “inloggen”.

5.

Je krijgt de melding: “gelieve eerst een account aan te maken”.
Vul het e-mailadres1 in dat je wenst te gebruiken en je voor- en familienaam.
Vink het vakje aan dat je akkoord gaat met de privacyvoorwaarden.

6.

Je krijgt een bevestigingsmail in je mailbox dat je account aangemaakt is.
Klik op de link in de mail om te bevestigen.
Je wordt doorgestuurd naar Microsoft, waar je je nu kan aanmelden.
Hierna keer je automatisch terug naar het platform.

7.

Ga opnieuw naar je winkelmandje en doorloop volgende stappen
je bestelling controleren
je gegevens invullen2
je bestelling bevestigen

8.

Je krijgt een mail met de bevestiging van je bestelling en een betalingslink.

9.

Niet gelukt?
Mail naar humanitiesacademie@ugent.be en we helpen je verder.

1

Accounts zijn strikt persoonlijk. Iedereen die zich wil inschrijven voor een activiteit, moet een eigen account
aanmaken. Accounts zijn ook voor het leven. Gebruik daarom best een privé e-mailadres.
2 Indien je dat wil, kan je hier een ander e-mailadres opgeven dan dat waarmee je inlogt op ons platform. Het emailadres dat je hier opgeeft, is dat waar je een bestelbevestiging en factuur op zult ontvangen.
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