
Hoe meld ik mij aan bij de HKM website?
Stap 1: Ga naar www.happykidsmassage.com

Stap 2: Klik op inloggen

Stap 3: Kies een optie om mee aan te melden.
Ik raad aan te melden met een gmail account ( uiteraard is dit geen verplichting!)

Stap 4: Je bent nu aangemeld op de Happy Kids Massage website!

Het Email adres dat je
gebruikt om aan te melden is
uitsluitend voor het
aanmelden op de website!



Aanmelden als trainer.
Stap 5: Klik op online programma's

Stap 6: Klik op inschrijven bij Train de trainers

Stap 7: Scrol naar onder en kies bij prijs inschrijven 

Er wordt nu een verzoek verzonden naar Corina en Nicole. Wanneer je verzoek
handmatig wordt geaccepteerd kun je verder met de volgende stappen! 
( Wij proberen het verzoek op de dag zelf nog te accepteren. Mocht dit niet lukken gebeurd
dit de volgende dag.)



Abonnement aanvragen
Stap 8: Wanneer je verzoek is goedgekeurd kun je de licentie kosten voldoen. 

Stap 9: Betaling met creditcard! 
Selecteer de licentie kosten en volg het betaal menu! 

De gewenste licentie kosten
Het Email adres waarmee je bent aangemeld op de website! 

Betaling zonder creditcard!

Stuur een WhatsApp berichtje naar Corina via 06-33610519

Vermeld in dit bericht: 

Keer terug naar de inschrijf
pagina voor de Train de
Trainers. 

Kies inschrijven



Aanmelden voor de online programma's

Train de Trainers
Trainers Community
Customer Community
Trainers groep

Gefeliciteerd je hebt de licentie kosten voldaan en wordt nu als HKM trainer herkent
in het systeem. 

Nu je in het bezit bent van de licentie kosten kunnen je je nu aanmelden voor de
volgende online programma's:

Stap 10:  Keer terug naar de pagina online programma's 

Je staat nu aangegeven als deelnemer van de train
de trainers!

Stap 11:  Schrijf je nu in voor de: Trainers Community/ Customer Community

De online programma's zijn nu terug te vinden bij mijn programma's  van je
account!



Aanmelden voor de trainers groep
Stap 11: Ga naar groepen in je account en klik op aanmelden.

De HKM trainers groep op facebook komt te vervallen. Ook zal er geen trainers
nieuwsbrief meer zijn. 

Vanaf nu zal alle belangrijke informatie worden vermeld in de hierboven staande
groep.

Bestanden, PowerPoint, certificaten en de trainersvoorwaarden zijn te vinden in de
trainers Community   

Je bent nu helemaal klaar om van start te gaan. 

Mocht je vragen hebben over het aanmelden bij het systeem of loop je tegen
een probleem aan stuur dan een WhatsApp bericht naar Nicole via 06-24106243


