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1 Hoe log ik in op mijn account? 
1.1 Ken je de URL niet van je vereniging?  
Ga dan naar login.peepl.be OF  
Ga naar www.peepl.be  en druk op de knop "inloggen"  

 
Geef de naam in van je vereniging. Daarna kies je de vereniging uit de lijst 
die verschijnt. Je zal doorverwezen worden naar de inlogpagina van je 
vereniging  

1. Geef je wachtwoord en gebruikersnaam in. 
2. Druk op de knop 'inloggen'.  
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1.2 Ken je de URL van je vereniging? 
Surf naar de Peepl-pagina van jouw vereniging.Voorbeeld: 
"jouwcommunity.peepl.be" 

1. Geef je wachtwoord en gebruikersnaam in. 
2. Druk op de knop 'inloggen'.  
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2 Hoe wijzig ik mijn wachtwoord? 

Om je wachtwoord te wijzigen, moet je eerst inloggen en dan de volgende 
stappen volgen: 

1. Klik op je naam rechtsboven.  

 
 

2. Klik op Instellingen. 

 
 

3. Klik op Wachtwoord wijzigen. 
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4. Geef 2x je nieuwgekozen wachtwoord in en 1x je oud wachtwoord. Daarna 
klik je op Opslaan. 

 
 

Als alles goed ging, krijg je deze melding: 

 
 

Opmerking: De volgende keer kan je meteen je nieuwe wachtwoord 
gebruiken.  
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3 Ik kan niet inloggen? 

Indien je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten bent, kan je via de 
onderstaande stappen je gebruikersnaam opvragen of wachtwoord resetten. 
Opmerking: Indien je nog geen account hebt, dien je de administrator van je 
vereniging te contacteren. 

3.1 Gebruikersnaam vergeten 
1. Surf naar de Peepl-pagina van jouw vereniging. 
2. Klik op de knop 'Gebruikersnaam vergeten?' 

 
 
3. Vul je e-mailadres in en druk op 'Verzenden'. 
4. Via e-mail krijg je dan jouw gebruikersnaam toegestuurd. 

Tip: de gebruikersnaam is meestal samengesteld als 
volgt: VoornaamNaam en is niet hoofdlettergevoelig. 
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3.2 Wachtwoord vergeten 
1. Surf naar de Peepl-pagina van jouw vereniging. 
2. Klik op de knop 'Wachtwoord vergeten?' 

 
 

3. Vul je gebruikersnaam in. 
4. Druk op 'Verzenden'. 

 
 

Via e-mail krijg je dan instructies toegestuurd om een nieuw wachtwoord te 
kiezen. 
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5. Klik op de knop 'wachtwoord kiezen' in de e-mail. 

 
 
 

Na het drukken op de knop, zal je doorverwezen worden naar een pagina 
waar je een nieuw wachtwoord kan aanmaken. 

 

7. Vul hier je nieuw wachtwoord twee keer in en druk op 'Wijzig mijn 
wachtwoord'. 

 
 

Voila! Je kan vanaf nu inloggen met je nieuw wachtwoord!  
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4 Hoe werkt de menubalk? 

Het menu vind je aan de linkerkant van je scherm. De balk zal uitklappen 
wanneer je er met je muis over gaat. Je vindt de volgende zaken terug in het 
menu: 

4.1 Overzicht 
Op de overzichtspagina vind je een overzicht van alle recente 
gebeurtenissen. Dit zijn bijvoorbeeld de laatste nieuwsartikelen, fotoalbums, 
activiteiten, ... 

 
4.2 Nieuws 
Via de knop 'Nieuws' krijg je een overzicht van alle gepubliceerde 
nieuwsartikelen. Via de zoekbalk en filters vind je heel gemakkelijk een 
nieuwsartikel terug.  

 
4.3 Activiteiten 
Via de knop 'Activiteiten' kom te terecht op je persoonlijke agenda en zie je 
een overzicht van alle activiteiten waarvoor je uitgenodigd bent. Door de te 
klikken op de activiteit kan je meer informatie vinden, je aanwezigheid 
bevestigen, ... 

 
4.4 Contactenlijst / Ledenlijst / Contacten / Leden  
Via deze knop kan je een contactenlijst bekijken voor de volledige vereniging 
of voor een groep. Via de contactenlijst kan je doorklikken om het profiel te 
bekijken.  

 
4.5 Foto's 
Via de knop 'Foto's' krijg je een overzicht van alle fotoalbums die 
gepubliceerd zijn op Peepl. Je kan de foto's bekijken, delen, downloaden.... 

 
4.6 Inschrijvingen 
Via de knop 'Inschrijvingen' krijg je een overzicht van 
alle lesreeksen waarvoor je kan inschrijven. Hier kan je niet alleen 
inschrijvingen bekijken maar ook zelf inschrijven voor één of meerdere 
lesreeksen. 
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4.7 Polls 
Via de knop 'Polls' krijg je een overzicht van alle polls waarvoor je 
uitgenodigd bent. Je kan de polls en je stem bekijken, stemmen, de 
resultaten bekijken, ... 

 
4.8 Documenten 
Via de knop 'Documenten' kan je documenten raadplegen, downloaden of 
publiceren. Naargelang de instellingen zijn er één of meerdere mappen 
beschikbaar. 

 
4.9 Mijn rekeningen 
Via de knop 'Mijn rekeningen' kan je alle financiële informatie bekijken die 
werd opgemaakt voor je. Hier vind je het saldo van je rekening, al 
je kostennota's, je financiële gegevens zoals een facturatieadres, ... 
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5 Hoe bewerk ik mijn profiel? 

Om je profielgegevens te bewerken, volg je deze stappen: 

1. Klik op je naam rechtsboven.  
2. Klik op ’Mijn profiel'   

 
 
3. Klik op het potloodje bij een categorie om gegevens te bewerken. 

 
 

Tip: een leeg veld zal niet verschijnen op je profiel. 

Opmerking: welke categorieën je kan zien en bewerken, hangt af van van de 
instellingen. Deze zijn ingesteld door de administrator van je vereniging. 
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4. Vul de gegevens aan en klik op 'opslaan'. 

 
 

Opmerking: Als je een relatie toevoegt met een contact binnen Peepl, is dit 
automatisch tweezijdig. Dit betekent dat de relatie met jou ook op het profiel 
van het andere contact geüpdatet zal worden. 
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6 Hoe stel ik in welke notificaties ik wil ontvangen? 

Notificaties zijn meldingen die je inlichten over bijvoorbeeld een nieuw 
nieuwsartikel die is aangemaakt. Je zelf instellen welke notificaties je wenst te 
ontvangen en welke niet. Om dit in te stellen, volg je de volgende stappen: 

1. Klik op het belletje om de notificatie te bekijken.  

 
Opmerking: Indien er nieuwe notificaties zijn, zal het icoontje knipperen en zat 
er een cijfer bijstaan. Dit cijfer vertelt hoeveel nieuwe notificaties er zijn.  

 
2. Klik op het tandwiel rechts.  

 
 
OF  
 
2. Klik op 'Bekijk meer' en klik daarna op 'Voorkeuren voor notificaties 
wijzigen'. 

 
 
3. Stel je voorkeuren in door de schakelaars aan en uit te plaatsen voor elk 
onderdeel en klik op 'Opslaan'. 
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7 Hoe schrijf ik me in? 

Om je aanwezigheid te bevestigen, volg je deze stappen: 

1. Klik op 'Aanwezig' of 'Afwezig' in de uitnodigings- of herinneringsmail. 
Opmerking: Bij een open activiteit spreken we over 'Inschrijven' en 
 'Niet deelnemen'. 
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OF  

1. Klik op 'Activiteiten' in de navigatiebalk.  

 
 

2.  Zoek de activiteit waarbij je aanwezig wilt zijn.  
 

3. Open de activiteit door te klikken op 'Meer info'. 
Opmerking: Indien je nog niet kan inschrijven, zal de knop 'meer info' 
vervangen worden door 'inschrijven vanaf ***' Meer info krijg je door te 
klikken op de knop. 
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4. Klik op 'Aanwezig' of 'Afwezig' om je aanwezig- of afwezigheid te melden. 
Opmerking: Bij een open activiteit spreken we over 'Inschrijven' en 'Niet 
deelnemen'. 

 
 
5. Bij een inschrijving vul je in hoeveel personen aanwezig zullen zijn en klik 
je op 'Bevestigen'. 

 
 
Tip: Je kan je keuze veranderen zolang inschrijvingen voor de activiteit 
openstaan.  
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Tip : Je kan ook via de instellingen je voorkeuren instellen. Hiervoor klik je op 
je naam in de rechtsboven. Daarna klik je op 'Instellingen' en kies je voor 
'Notificaties'. 
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8 Hoe koppel ik de Peepl-agenda aan mijn eigen agenda? 
8.1 Abonneren op de Peepl-agenda 
Je kan alle activiteiten ook in je eigen persoonlijke agenda plaatsen. Hiervoor 
volg je de volgende stappen:  
 
1.Klik op 'Activiteiten' in de navigatiebalk. 

2. Raadpleeg je persoonlijke kalender. 
 
3. Klik op de knop 'Abonneren'. 

 

 
4. Volg de instructies van je kalenderapp. 
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Opmerking: we maken gebruik van een 'feed'. Dat wil zeggen dat de 
activiteiten van Peepl zullen weergegeven worden in je agenda, maar je kunt 
ze niet aanpassen. Daarvoor moet je inloggen op Peepl. Na afloop zullen 
activiteiten nog 30 dagen in de agenda zichtbaar zijn, nadien zijn ze niet meer 
terug te vinden in je persoonlijke agenda. 

Opmerking: het kalenderabonnement wordt maar om het uur vernieuwd door 
Peepl. Het kan dus zijn dat activiteiten waarvoor je ingeschreven bent, niet 
direct verschijnen in je agenda. 
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8.2 Eén activiteit in je persoonlijke agenda plaatsen 
Om een activiteit te exporteren naar je agenda, volg je deze stappen: 

1. Klik op 'Activiteiten' in de navigatiebalk.  
2. Zoek de activiteit die je wilt exporteren. 
3. Klik op het kalendericoontje rechts. 

 
 

OF 
 

Klik op 'Meer info' om de activiteit te openen en klik rechtsboven op 
het kalendericoontje. 

 
 

Het kalenderbestand wordt gedownload. Dubbelklik op het gedownloade 
kalenderbestand en volg de instructies van het agendaprogramma. 
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9 Hoe schrijf ik in voor een lesreeks? 

 
 
Om je als gebruiker in te schrijven, volg je deze stappen: 

1. Klik op 'Inschrijvingen' in de navigatiebalk. 

 
 
2. Selecteer de inschrijvingen waarvoor je wilt inschrijven. 

 
Tip: Klik op de naam van de inschrijving om meer informatie te krijgen. 

 
3. Selecteer het correcte tarief. 
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4. Schrijf indien nodig een opmerking bij je inschrijving door te klikken op 
het icoontje. Om de opmerking te bewaren klik je op 'Bevestigen'. 

 
 

5. Klik op 'Inschrijving bevestigen' om de inschrijving te bevestigen. 
 
Opmerking: De beheerder zal deze inschrijving moeten goedkeuren voor je 
effectief ingeschreven bent. 
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10 Helpcenter  

Toch wat meer informatie nodig? Bezoek dan zeker ons helpcenter 
http://www.peepl.be/support.  
 

 
 
 
Op ons helpcenter vind je niet alleen bovenstaande artikelen terug maar ook 
extra artikelen die je stap voor stap uitleggen hoe je bepaalde acties moet 
volbrengen. Op deze manier leer je in no-time hoe Peepl werkt!   
 
 
Veel succes!  
Het Peepl-team 
 
 


