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Hoe schrijf ik mijzelf in?

Stap 1: Voeg adressen toe aan je voorkeuren
Kies je voorkeur woningen (maximaal 6, waarvan 1 verplicht) uit via de
woningzoeker. Door op woningen in de woningzoeker te klikken, zie je de
woningkenmerken en de woningomschrijving. Vervolgens kun je de woning
toevoegen aan je voorkeuren.
Stap 2: Registreer jezelf met je voorkeuren
Schrijf jezelf in met je woning voorkeuren. Als je al jouw woning voorkeuren hebt
toegevoegd kun je jezelf inschrijven met deze voorkeuren. Klik op de knop
inschrijven rechtsbovenaan de pagina. Je kunt de volgorde van jouw voorkeuren
nog aanpassen. Vervolgens kun je je registreren met de voorkeuren door jouw
gegevens in te voeren en deze te versturen. De eerste stap van je registratie is
gezet.
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Stap 3: Account aanmaken
Zodra je bent geregistreerd met de voorkeuren ontvang je een bevestigingsmail dat
al jouw gegevens goed zijn binnengekomen. In deze bevestigingsmail staat een link
om een wachtwoord aan te maken voor jouw mijn-omgeving. Hier dien je hetzelfde
emailadres in te voeren dat je al hebt ingevuld bij het registreren. Je ontvangt
opnieuw een mail om een wachtwoord aan te maken en in te loggen in jouw mijn
omgeving.
Stap 4: NAW-gegevens
Als je bent ingelogd in de mijn omgeving van Mannoury zul je eerst al jouw NAWgegevens moeten invullen. Als je samen met jouw partner wilt gaan huren, kun je
onderaan de NAW-gegevens het email-adres van jouw partner invullen. Je partner
ontvangt een mail waarin hij of zij zich moet verifiëren als jouw partner. Op het
moment dat je partner zich heeft geverifieerd, verschijnen er extra invoervelden voor
de NAW-gegevens van jouw partner.
Stap 5: Inschrijving
Zodra de NAW-gegevens zijn ingevuld en eventueel de partner is toegevoegd aan
jouw mijn-omgeving kun je starten met de inschrijving. De inschrijving vind je in de
mijn-omgeving. Bij de laatste tab dien je bijlagen aan te leveren gebasseerd op jouw
werk- en woonsituatie. Doorloop de verschillende tabjes en voltooi de inschrijving
door de inschrijving definitief te verzenden. Let op, op het moment dat de
inschrijving definitief is verzonden, kun je de inschrijving niet meer aanpassen. Wil je
toch nog iets aanpassen, neem dan contact op met de makelaar.

