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Inschrijven via internet 



Fase 1 Inschrijven 



Inschrijven 



Stap 1 Inschrijfgegevens 

E-mailadres is belangrijk voor: 
• opvragen wachtwoord 
• e-mail met activeringslink 
• betaalverzoek bij mislukte  
 machtiging 
 
• kennisgeving verlengingskosten 



Stap 1 Inschrijfgegevens 



Stap 2 Controle inschrijfgegevens 



Stap 2 Controle inschrijfgegevens 



Stap 3 Inschrijving activeren  

Via e-mail ontvang je  
bevestiging voorlopige  
inschrijving. 
 
Klik op de link. 
 
Ter informatie: 
deze e-mail gaat alleen naar 
het hoofdmailadres. 



Stap 4 Inschrijving betalen 

Na klikken op de 
bevestigingslink, kom 
je op deze pagina. 
 
De inschrijfkosten voor 
WoningNet zijn € 50. 
 
Er zijn drie manieren 
om te betalen: 
• machtiging 
• iDEAL 
• overschrijven 



Stap 4 Betalen via machtiging  

Voorkeur: betalen via  
machtiging. 
 
Vooral voor 
woningzoekenden zonder 
eigen e-mailadres; anders 
moet je alsnog digitaal 
betalen. 
 



Stap 4 Betalen via machtiging 

Extra voordeel machtiging:  
na afgeven van de  
machtiging kun je direct je 
profielgegevens aanvullen, 
zoals huidige woonsituatie.  



Stap 4 Betalen via iDEAL 



Stap 4 Betalen via iDEAL 

Het verwerken van de 
betalingen is uitbesteed aan 
Buckaroo Online Payment 
Services. 
 
Na keuze voor iDEAL kom je 
op de betaalpagina van 
Buckaroo. 
 



Stap 4 Betalen via iDEAL 

Kies hier je eigen bank. 



Stap 4 Betalen via iDEAL 

Je komt  bij de 
internetkassa van de 
gekozen bank. 
 
Na ‘Ga verder’ kun je gelijk 
profielgegevens aanvullen. 



Stap 4 Betalen via overschrijving 

Je komt op de betaalpagina  
van Buckaroo. 



Stap 4 Betalen via Overschrijving 

Op het e-mailadres dat je hier 
invult, ontvang je de informatie 
voor de overschrijving. 



Stap 4 Betalen via overschrijving 

In de informatie voor de 
overschrijving staat: 
 
• bankrekeningnummer 
• uniek kenmerk: eenmalig en 

alleen voor deze betaling te 
gebruiken. 

 
Let op: de betaling wordt alleen  
automatisch verwerkt als 
het unieke kenmerk wordt 
gebruikt! 



Stap 4 Betalen via overschrijving 

De informatie voor 
overschrijven wordt ook naar 
het hier opgegeven e-mailadres  
gestuurd. 
 
Je kunt de profielgegevens 
aanvullen nadat de betaling 
verwerkt is. Dit duurt ongeveer 
twee dagen. 
 



Fase 2  Profielgegevens aanvullen 

Let op: deze profielgegevens 
moet je aanvullen om je 
woonduur op te geven en om 
te kunnen reageren op het 
woningaanbod. 



Stap 5  Inschrijfgegevens 

Als je klikt op ‘Mijn 
gegevens’ kom je op 
deze pagina. Hier kun je 
gegevens aanvullen. 



Stap 5 Huishoudsamenstelling 



Stap 5  Voorrangsregelingen 

Let op: de 
voorrangsregelingen kun 
je niet zelf invullen!  



Stap 5 Inkomen 



Stap 5 Huidige woonsituatie  

Let op: Het is belangrijk 
deze stap vóór 1 juli 2015 
in te vullen! 
 
Je bent een doorstromer 
als je bij ‘Woonsituatie’  ‘ja’ 
invult.  
 
De woonduur van je 
huidige woning (huur of 
koop) wordt op 1 juli 
omgeet naar inschrijfduur.   



Stap 5 Regelingen 

Let op: deze regelingen  
vervallen op 1 juli  
2015! Er geldt geen 
overgangsregeling. 



Stap 5 Woonwensen 

Als je bent ingelogd zie je 
persoonlijk woningaanbod 
dat voldoet aan je 
inschrijfgegevens en 
woonwensen. Hoe minder 
specifiek de woonwensen, 
hoe meer aanbod je te 
zien krijgt. 



Stap 5  Abonnementen 

Als je het Digizine 
aanvinkt, ontvang je 
wekelijks persoonlijk 
woningaanbod via e-
mail. 



Inschrijfproces afgerond 



Alternatief inschrijfformulier 
Bij het inschrijfformulier  
is het belangrijk: 
 
• dat je via een machtiging   

betaalt: anders moet je 
alsnog online om digitaal te 
betalen. 
 

• dat je een e-mailadres 
invult. 
 

• dat je je woonsituatie invult 
om je woonduur om te laten 
zetten naar inschrijfduur. 

Inschrijfformulier  



Alternatief  herinschrijven 

Herinschrijven 
 
Je kunt in aanmerking komen voor herinschrijven als 
je een inschrijving hebt gehad bij WoningNet en 
deze inschrijving is vervallen. Bijvoorbeeld omdat de 
verlengingskosten niet betaald zijn of omdat je je 
hebt uitgeschreven. 
 
Herinschrijving kan alleen via het 
Klantcontactcentrum van WoningNet. 
  
Bij herinschrijving betaal je alleen de verschuldigde 
verlengingskosten en geen inschrijfkosten. 
 

http://www.woningnetregioamsterdam.nl/Contact


Meer informatie  
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