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Je gegevens invullen en bewerken

Na de registratie van jouw onderneming op de website, krijg je een bevestiging van de registratie op het 
mailadres dat door jou opgegeven werd. Deze bevestiging ziet er zo uit:

Je krijgt toegang tot jouw eigen pagina door:
 - in de ontvangen mail te klikken op de knop ‘Bekijk jouw pagina’
 - op de website te klikken op de knop ‘Login’ 

Met het door jou gekozen mailadres en wachtwoord kan je inloggen op jouw eigen pagina. Het login veld ziet 
er als volgt uit: 

https://www.ondernemersberlaar.be/registreer
https://ondernemersberlaar.be


De ondernemers 
van Berlaar

Eens ingelogd, kom je op een pagina terecht waar je de gegevens van je onderneming kan invullen. 
De pagina bestaat uit enkele invulvelden. 

Helemaal bovenaan kan je vrije tekst ingeven. 
De grote vette tekst is bedoeld voor de naam van je onderneming.  
Daaronder kan je meer uitleggen geven bij jouw onderneming. 

Bij de velden daaronder kan je de algemene informatie van jouw onderneming invullen. De velden met  
een rood sterretje * zijn verplicht in te vullen. Het veld ‘ondernemingsvorm’ heeft een keuzemenu dat uitklapt 
wanneer je op het veld klikt.
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Na het invullen van de algemene gegevens kan je de openingsuren invullen, de webiste van je onderneming 
ingeven en foto’s (max. 4) van je onderneming toevoegen. 

Foto’s kan je toevoegen door op de knop ‘voeg afbeelding toe’ te drukken. Druk dan bovenaan op de knop 
‘bestanden opladen’ en druk vervolgens op ‘bestand selecteren’ om een foto vanuit de bestanden op je  
computer te kiezen. 
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Heb je alle gegevens ingevuld en toegevoegd, dan druk je rechts bovenaan op de knop ‘bijwerken’. 
Je pagina wordt nu opgeslagen. Let op! Als je niet op ‘bijwerken’ drukt en je sluit vervolgens de pagina,  
dan gaan je gegevens verloren.

Eens opgeslagen zie je links onderaan een zwart balkje met ‘bekijk bedrijf’. Als je hierop klikt, ga je naar je 
eigen pagina op de website en zie je hoe jouw pagina eruit ziet. 

Proficiat, jouw bedrijf staat nu geregistreerd op de website van ondernemersberlaar.be.


