Welkom op de nieuwe website van
Geldvoorelkaar.nl!
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een
gemoderniseerde website. Door gebruik van de nieuwste
softwaretechnologie en grafische mogelijkheden is het platform
klaar voor de toekomst. Met name de mobiele versie van de
website (voor smartphones en tablets) is sterk verbeterd,
waardoor de site voor alle gebruikers prettiger werkt. We hopen u
met de nieuwe website optimaal van dienst te kunnen zijn.
De website is op 8 januari 2020 gelanceerd. De komende weken
zullen nog enkele software-updates volgen.
Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste aanpassingen
en verbeteringen toegelicht.
Heeft u hulp nodig met het gebruik van de nieuwe website? Aarzel
niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag!

Het team van Geldvoorelkaar.nl



085 27 33 465



info@geldvoorelkaar.nl

Navigeren op de website
Het menu
Navigeren in de website gaat via het hamburgermenu.
Door te klikken op de blauwe knop rechtsboven in de
pagina, ontvouwt zich het menu. Hier vindt u alle
pagina’s van de website in één overzicht.

Zoekfunctie
Via het zoekicoontje kunt u de gehele website
eenvoudig doorzoeken.

Veelgestelde vragen
Een belangrijke bron van informatie is de pagina met Veelgestelde
Vragen. U kunt de Veelgestelde Vragen vinden via het menu, maar
u kunt de Veelgestelde Vragen ook vinden via de zoekfunctie.
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Projecten op de homepage

Projecten

Projectinformatie

Op de homepage vindt u de projecten die openstaan voor
investeringen of die binnenkort live gaan.

Via de knop Meer info worden de belangrijkste kenmerken van de
gepubliceerde projecten getoond.

Om het overzicht van de lopende projecten te vinden, scrolt u op
de homepage naar beneden.

Projecten die in voorpublicatie staan, krijgen het label Binnenkort
van start.

Nadat u bent ingelogd, kunt u de pitches van de projecten
bekijken. Dit is een belangrijke wijziging in de nieuwe website.

Geldvoorelkaar24 aanvragen zijn te herkennen aan het
in de linkerbovenhoek van het project.
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24 logo

Crowdfundingprojecten
Op de pagina Crowdfunding Projecten vindt u een overzicht van
alle projecten die op Geldvoorelkaar.nl zijn gepubliceerd.

Weergave van projectoverzicht
Via de knoppen Uitgebreid en Compact kunt u kiezen voor een
compacte of volledige weergave van de projecten.

Inloggen
Een belangrijke wijziging aan de website is dat projecten alleen
kunnen worden ingezien door inlogde gebruikers.
Projectfilter
Het projectfilter aan de linkerkant biedt de mogelijkheid om
snelle selecties aan te brengen in het projectoverzicht. U kunt
selecteren op onder andere projectnaam en -nummer, de status
van het project en risicoclassificatie.
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Mijn Geldvoorelkaar
Mijn Geldvoorelkaar is uw persoonlijke omgeving, waar u
informatie kunt vinden over uw investeringsportefeuille.

Menu icoontje Mijn Geldvoorelkaar
Nadat u bent ingelogd op Geldvoorelkaar.nl, staat in de
rechterbovenhoek van de website een groen icoontje. Klik op dit
icoontje om het menu van Mijn Geldvoorelkaar te vinden.

Mijn projecten
Een belangrijke verbetering van de Mijn omgeving zijn de
filtermogelijkheden in Mijn projecten. Met de filters kunt u ook in
uw eigen projectoverzicht eenvoudig zoeken naar projecten
waarin u heeft geïnvesteerd.
Per project kunt u projectspecifieke informatie inzien. Hiervoor
klikt u in Mijn projecten op een project. Het tabblad Mijn
investering verschijnt. Onder het tabblad vindt u de verschillende
submenu’s met projectspecifieke statistieken en updates.

Mijn statistieken
De pagina Mijn statistieken bevat een verbeterde grafische
weergave. Hier vindt u het overzicht van uw persoonlijke
statistieken zowel in tabellen, als in grafieken weergegeven.
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Kunnen wij u helpen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de nieuwe
website, dan helpen wij u graag verder! Schroom niet om contact
op te nemen met onze Klantenservice. Wij zijn bereikbaar via de
onderstaande contactgegevens.

Het team van Geldvoorelkaar.nl



085 27 33 465



info@geldvoorelkaar.nl
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