Stap 1: Registreren op de webshop
Onze webshop kent jou nog niet, dus is het noodzakelijk je daar te registreren als klant. Surf naar
shop.diabetes.be en maak een nieuwe account aan. Je vindt deze optie rechts bovenaan, onder het
icoontje met het ‘mannetje’. Je mag daar doorklikken naar ‘nieuwe account’ want je hebt nog geen
inloggegevens momenteel. Je vult op het registratieformulier je e-mailadres in, een sterk
wachtwoord, en klikt op ‘Registreer’.

Stap 2: Lidmaatschap activeren op de webshop
Als de registratie succesvol verlopen is ontvang je via e-mail een welkom van de webshop. Misschien
moet je even jouw spam folder van je mailbox controleren. Je bent nu gekend als gebruiker van de

webshop, maar nu moet je je kenbaar maken als lid van de Diabetes Liga, om van de ledenkortingen
te kunnen profiteren. Het is belangrijk dat je geen bestelling plaatst vooraleer deze stap afgerond is.
Op de webshop zelf zie je de pagina ‘Mijn account’ die een overzichtsmenu bevat. Daar vind je de
menutab ‘Adressen’, en daaronder ‘Factuuradres’. Klik op ‘Bewerken’ om je gegevens te zien. Vul
ALLE velden in waar een * bij staat. Vergeet ook niet je LIDNUMMER in te vullen. Bevestig tenslotte
via de knop ‘Adres opslaan’.

Stap 3: Online winkelen met ledenkorting
Op basis van je ledengegevens (actief lidmaatschap voor 2018), activeren wij het lidmaatschap in
jouw gebruikersaccount. Dit kan even in beslag nemen door het grote aantal aanvragen, wij proberen
dit binnen de 24u in orde te maken. Als dit is gebeurd, vind je op de pagina ‘Mijn account’ onder
‘Memberships’ dat de status van je lidmaatschap op actief staat. Klaar! Nu kan je als lid van de
Diabetes Liga winkelen op onze webshop en zie je bij elk product aangegeven wat jouw speciale
ledenprijs is.
Je kan je producten toevoegen aan je winkelmandje en eens je klaar bent, stap voor stap het
bestelproces doorlopen tot en met de betaling. Wil je meer informatie over het hele verloop,
raadpleeg dan zeker deze pagina’s op onze webshop:

