
www.aed-stedebroec.nl



Aanmelden voor een opleiding:

Zoeken naar: www.aed-stedebroec.nl

of           



In je URL balk:

www.aed-stedebroec.nl 
+ enter



Via de zoekmachine:

Hier klik je op met linker 
knop van je muis



De website: 
www.aed-stedebroec.nl



Naar de agenda:



Zoeken naar de juiste datum:

Op de datum kan je klikken met 
links en dan door de jaren heen 

met de pijl links / rechts.
Klik de juist maand in het juiste 

jaar aan met links

Staat jou datum niet 
meer op de website 

dan is deze vol.
Andere datum uit 

zoeken aub.



Datum gevonden:
De opleidingen zijn blauw 

gedrukt hier kan je op 
klikken. Soms zijn er 

meerder opleidingen op 1 
dag dan staat er onder 

bekijk alle evenementen.
Klik op de gewenste 

opleiding met linker muis 
knopknop



Controleer voor je aanmeld de 
gegevens:

Is de informatie: Tijden, 
datum en opleiding goed?

Adres gegevens opschrijven 
a.u.b.



Inschrijven:

Als de gegevens juist zijn 
klikken we hier met de 

linker muis knop en 
kunnen we inschrijven 

voor de gewenste 
opleiding

Locatie is 
Reddingsbrigade

gebouw



Alle velden invullen:
Staat alles 

correct 
ingevuld?

Dit is niet hoofdletter 
gevoelig. Klik dan met 

linker muis knop op 
verzenden



Verzonden en Ontvangen:

Als het correct is krijg je 
een groene balk te zien 

met verzonden

En in je eigen email 
programma ontvang 
je een bevestiging.
Kan ook in je spam 

box komen!



Afzender van je bevestiging:

Afzender is
aed-alert@ehbo-stedebroec.nl

Mocht je ziek worden of er is een Mocht je ziek worden of er is een 
goeie reden om je afspraak te 

wijzigen stuur hier dan een email 
heen direct vanuit je eigen 

emailprogramma. En niet via de 
website want ook wij krijgen 
deze afzender als organisator.

Als wij een afwijkende 
emailadres zien kunnen wij 

sneller reageren.



Verwacht volgens afspraak:

Je wordt nu verwacht volgens afspraak 
die je zelf gemaakt hebt.
Mocht je ziek zijn of andere goeie reden 
meld je dan zo spoedig mogelijk af.
Via: aed-alert@ehbo-stedebroec.nlVia: aed-alert@ehbo-stedebroec.nl

Locatie:
Reddingsbrigade de Streek
Wijzend 74 A Grootebroek



Opleiding gevolgd en nu?:

Als je de opleiding gevolgd heb 
ga je naar:
www.hartslagnu.nl
En hier log je in of je meld je 
aan.aan.
In de volgende dia’s laten we 
de stappen zien.



www.hartslagnu.nl

Hier kunnen we ons 
aanmelden of inloggen



www.hartslagnu.nl

Verander je laatste 
cursus datum controleer 
je beschikbaarheid en je 

eigen gegevens.
Alles is weer voor elkaar.



Je bent nu de Burger hulpverlener 
die wij in de gemeente Stede Broec 
hard nodig hebben. 
Bedankt
Ook namens de BurgemeesterOok namens de Burgemeester

Nu elk jaar een herhalingsopleiding 
volgen.



Facebook: 
www.facebook.com/Reanimatie-AED-
Stede-Broec

Website:
www.aed-stedebroec.nlwww.aed-stedebroec.nl

Email:
aed-alert@ehbo-stedebroec.nl
reanimatie@ehbo-stedebroec.nl
nazorg@ehbo-stedebroec.nl


