Hoe schrijf ik me in bij Vesteda? Volg stappen 1 t/m 10
Hoe wijzig ik mijn woonwens?

Volg stap 11

>> Door op de link www.vesteda.com te klikken komt u op onze website.

1. Eerst vult u de door u gewenste plaats in onder
het kopje “Ik zoek een huurwoning”. Klik dan
op “Zoeken”.

2. Door op een woning te klikken verschijnt er
meer informatie.

3. Als er woningen beschikbaar zijn, dan ziet u
een groene knop “direct bezichtigen”.
Zijn er geen woningen beschikbaar, dan ziet u
alleen de blauwe knop “hou mij op de
hoogte”.
Maak uw keuze en klik op één van de knoppen.
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4. U kunt meer woningen selecteren door op
“Verder zoeken in het woningaanbod” te
klikken.
Wilt u een woning verwijderen, klik dan op het
zwarte kruisje
Als u klaar bent met het selecteren van
woningen klikt u op “Verder”.

5. Als u nog geen account heeft bij Vesteda, dan
klikt u op “Account aanmaken”.

Heeft u wel al een account en wilt u uw
woonwens aanpassen? Ga dan naar stap 11
van deze instructie.

6. Om uw account aan te maken vult u uw
gegevens in en klikt u op “Account aanmaken”
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7. Als u dat gedaan heeft ziet u dit scherm.

8. U heeft een e-mail van Vesteda ontvangen ter bevestiging. Klik op de link in de e-mail om uw account te
bevestigen. Deze link is een beperkte periode actief.

9. Om uw woonwens in behandeling te kunnen nemen hebben wij nog een aantal gegevens van u nodig.
Als u alles heeft ingevuld klikt u op “Naar de volgende stap”. Controleer nu uw gegevens en klik op
“Inschrijving versturen”.

10. U ontvangt nu een e-mail van Vesteda. Uw inschrijving is afgerond.
Hartelijk dank voor uw inschrijving bij Vesteda.
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11. Woonwens aanpassen
Heeft u al een account en wilt u uw woonwens aanpassen? Log dan in met uw e-mailadres en
wachtwoord. U ziet vervolgens uw gegevens en de woningen die u geselecteerd heeft. Wilt u een woning
aan uw selectie toevoegen, klik dan op “Nieuwe zoekopdracht”, vul een plaats in en volg stappen 2 t/m 4
uit deze instructie. Wilt u een woning uit uw selectie verwijderen, klik dan op het zwarte kruisje. Als u iets
gewijzigd heeft klik u op de knop “Gegevens wijzigen”.
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