
De Businessclub Eerst Eten App

Als businessclub zijn we er enorm trots op dat we een eigen app hebben. 

Deze is te gebruiken op iedere telefoon en tablet. Zo heb je alles wat businessclub Eerst 
Eten betreft overzichtelijk bij elkaar.

We geven je graag een paar tips om binnen enkele klikken van de app te genieten.


Aanmelden 
Leden krijgen via de mail een uitnodiging een account voor de app aan te maken.

Eenmaal aangemaakt kun je hiermee voortaan inloggen. 

Heb je de link niet ontvangen of als deze is verlopen geef dan een seintje dan sturen we je 
een nieuwe.


Mijn account 
Hier vul je jouw profiel zo kompleet mogelijk in. 

Vergeet ook niet een foto toe te voegen.

Onder het kopje privacy kun je aangeven welke gegevens de andere leden van je mogen 
zien. Het is natuurlijk slim om zoveel mogelijk gegevens zichtbaar te hebben zodat je 
makkelijk te benaderen bent.


Gebruikers 
Hier vind je alle leden van de businessclub en hun gegevens. Je kunt ze rechtstreeks 
vanuit de app mailen of bellen.


Berichten 
Hier kun je makkelijk een bericht voor de leden maken. Dit kan een nieuwtje zijn over jouw 
bedrijf of dienstverlening, een aankondiging van een open dag of misschien wil je wel een 
openstaande vacature delen. Andere leden krijgen een notificatie van jouw bericht en 
kunnen meteen reageren!


Agenda 
Zodra er een nieuwe bijeenkomst van onze businessclub bekend wordt gemaakt krijg je 
een notificatie en kun je er in de agenda alles over lezen. Natuurlijk kun je jezelf meteen 
met een simpele klik aanmelden.

LET OP: AANMELDEN VOOR ONZE BIJEENKOMSTEN KAN UITSLUITEND VIA ONZE 
APP!


Documenten 
Je kunt ook documenten delen met onze leden. Denk bijvoorbeeld aan een mooie 
catalogus of brochure. Zo heb je jouw informatie snel bij onze leden onder de aandacht.


Instellen notificaties 
Je kunt instellen of je notificaties via de mail of via je telefoon of tablet krijgt. Beiden kan 
ook. In de app vindt je de notificaties die je nog niet gelezen hebt terug onder het 
symbool van het belletje rechts bovenin. 



