Feestgegevens invullen
www.djjor.nl/dj-form/
Stap 1:
Vul de gegevens voor je feest zo duidelijk en volledig mogelijk in.
Volg hierbij stap 1 t/m 7.
Stap 2:
Druk na het invullen van de gegevens op opslaan & verzenden.
De gegevens worden doorgestuurd naar uw e-mail adres en naar Dj Jor
Na stap 1 en 2 zijn alle gegevens verwerkt en opgeslagen in het systeem van Dj
Jor. Om de volgende keer weer bij de juiste gegevens te komen dient u in te
loggen, Hieronder wordt dit uitgelegd hoe dit werkt.

Inloggen en feestgegevens aanpassen
www.djjor.nl/inloggen
Stap 1
In de e-mail die u krijgt na het invullen van de feestgegevens vind u onderaan
deze e-mail uw inlog gegevens, een gebruikers naam en wachtwoord.
Stap 2
Nadat u bent ingelogd verschijnen hier de eerder ingevulde gegevens. Deze
kunnen nu aangepast worden.
Stap 3
Druk na het aanpassen van alle feestgegevens op opslaan en verzenden.
Je krijgt nu een nieuwe email met de aangepaste gegevens.
Stap 4
Vergeet niet uit te loggen, je kunt zo vaak inloggen en gegevens aanpassen als
je zelf wilt
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wachtwoord vergeten of aanpassen
Als je je wachtwoord bent vergeten of wilt aanpassen kunt u het volgende
doen.
* contact opnemen met Dj Jor. Dj jor heeft de mogelijkheid om in het systeem
een wachtwoord te resetten. Dit betekend dat er in het systeem op een reset
knop gedrukt wordt waarna je een nieuw wachtwoord toegestuurd krijgt via de
e-mail.
* Ga naar www.djjor.nl/inloggen. Klik vervolgens op wachtwoord vergeten.
Vul in scherm uw gebruikers naam in. Hierna krijgt u een email met de vervolg
stappen die u kunt nemen om uw wachtwoord te resetten.

Contact
Het kan voorkomen dat er problemen voordoen en u even niet verder kan.
Mocht er een probleem voordoen kunt u Dj Jor altijd bereiken via:
Mobiel
:06-50577387
E-mail
:jordy@djjor.nl
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