
 

 

 

 

 

Forum Spiritueel Ontwikkelen 

Hoe maak je een account aan: 

 

Ga naar de website spiritueel ontwikkelen :: Index (gratisforums.com) 

(https://gratisforums.com/spiritueelontwikkelen/), zie afbeelding1. 

 
Afbeelding 1. 

 

Klik op ‘Registreren’, zie afbeelding 2. 

 

 
Afbeelding 2. 

Er volgt een pagina waarom je dient aan te geven of je ouder bent dan 13 jaar ja of nee, zie 

afbeelding 3. 

 
Afbeelding 3. 

https://gratisforums.com/spiritueelontwikkelen/
https://gratisforums.com/spiritueelontwikkelen/


In mij geval en ik verwacht van de meeste gebruikers zijn we deze leeftijd al gepasseerd ;-) 

En kies je voor ‘Ik stem toe met de voorwaarden en ben ouder dan 13 jaar’ 

De voorwaarden zijn overigens niet door ons bepaald maar door de bouwers van het forum!, zie 

afbeelding 4. 

 

 
Afbeelding 4. 

 

Je komt in het deel waar je een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord dient op te geven. 

Als advies zou ik willen meegeven om de gebruikersnaam te kiezen die je ook op FB hebt zodat leden 

elkaar direct herkennen in zowel dit forum als in de FB groep. 

Vergeet niet de bevestigingscode in te vullen die je ziet in het grijze gebied en vul deze in bij het witte 

gebied van ‘bevestigingscode’, LET OP: hooefdlettergevoelig!, zie afbeelding 5. 

Afbeelding 5. 

De rest van de gegevens is niet noodzakelijk en zijn niet verplicht om in te voeren, behalve dat je 

onderaan de pagina op de knop ‘verzenden’ dient te klikken om je account op te slaan, zie afbeelding 

6. 

 



 
Afbeelding 6. 

Na het klikken op ‘verzenden’ krijg je het volgende scherm, zie afbeelding 7. 

Afbeelding 7. 

 

Je krijgt per mail (kan in je inbox komen maar ook in je ongewenste mail / spam map). 

Deze mail bevat een welkom tekst op het forum ‘Spiritueel Ontwikkelen’ met jou account gegevens 

die je hebt aangemaakt (gebruikersnaam en wachtwoord).  

 

 

Hierin krijg je ook een link die je kunt aanklikken om je account definitief te bevestigen en te 

activeren. De link ziet er ongeveer zo uit: 

http://gratisforums.com/spiritueelontwikkelen/profile.php?mode=activate&u=4&act_key=33eb56 

Als je niet op deze link klikt dan werkt je account niet op het forum en kun je niet inloggen. 

Na het klikken op de link kom je op de pagina van het forum en kun je daarna inloggen met jou 

aangemaakte gegevens. 

 

Welkom op het forum namens het beheer van de FB groep Spiritueel ontwikkelen! 

http://gratisforums.com/spiritueelontwikkelen/profile.php?mode=activate&u=4&act_key=33eb56

