
AANMELDEN VIA DE WEBSITE MAITREYA.NL 
 
Wij realiseren ons dat dit een grote verandering is. Het kost altijd even tijd en moeite om 
hieraan te wennen. De grootste verandering is wellicht dat je voorafgaand aan de activiteit 
aan moet melden via de website.  
A.d.h.v. jouw aanmelding via de website maken we een deelnemerslijst.  
 
1) ACCOUNT AANMAKEN 
 

• Klik op het rondje met poppetje erin rechtsboven: 

• Selecteer: een nieuw account registreren 
Als je eenmaal een account hebt, kan je hier altijd inloggen.  

• In je account heb je altijd de mogelijkheid om je eigen gegevens en wachtwoord te 
wijzigen. Ook zie je hier een overzicht van jouw bestellingen (orders), oftewel 
aanmeldingen. 

 
2) AANMELDEN 
 

• Klik op Programma 

• Klik op Amsterdam overzicht; scrol naar beneden en je ziet een overzicht op datum 

• Klik op gewenste activiteit; je krijgt dan info over de activiteit en een rood blok in 
beeld waarin aanmelden staat. 

• Klik op aanmelden 

• Het volgende scherm laat ook een aantal extra donatiefondsen zien waar je 
eventueel een extra donatie kan invullen. 

• Selecteer de juiste activiteit. (let op: sommige activiteiten worden onsite en online 
gegeven). De gekozen activiteit is iets donkerder geel. Achter de online activiteit 
staat een huisje. 

• Evt. extra donaties, bijv. voor het Studiefonds Amsterdam, invullen. 

• Als alles klopt, klik op toevoegen 

• Je activiteit (plus evt. extra donaties) wordt dan in het winkelmandje geplaatst 
(rechts boven in beeld het boodschappentasje) 
Op het moment van dit schrijven wordt er aan gewerkt, dat je na het toevoegen direct 
in je winkelmandje terecht komt. Als je niet direct in je winkelmandje terecht komt: 
klik dan s.v.p. op het boodschappentasje, rechts boven in beeld. 
 

3) DONEREN 
In je winkelmandje kan je je donatie afrekenen of je gaat verder ‘winkelen’. Als je verder 
winkelt, herhaal je de stappen hierboven.  
 

• Als je afrekent zie je het overzicht waar je voor aangemeld bent, hier kan je nog 
wijzigen : klik dan op wijzigen 

• Als alles klopt: klik op afrekenen 

• Onder het adres staat een veld: 2. OPMERKINGEN: hier kan je diverse info kwijt: b.v. 
de data wanneer je een meditatie of poedja of de donderdagavond les van Ven. 
Losang Gendun meedoet. BELANGRIJK: hier s.v.p. ook aangeven of je fysiek op locatie 
of online wilt meedoen! 



• Betaal en selecteer: via Ideal/ bancontact/ credit card of Paypal. 

• Je kan via automatische incasso afrekenen als je bijv. voor een half jaar aan 
activiteiten hebt geselecteerd. Je moet via automatische incasso afrekenen als je bijv. 
Sangha (non, monnik) bent of een speciale betaalregeling hebt en het donatiebedrag 
moet aangepast worden. Mensen met een speciale regeling krijgen hierover een 
apart bericht. 

• Op rekening betalen kan alleen na overleg en akkoord van ons (mail naar 
donaties@maitreya.nl) 

• Klik op overzicht: dan krijg je nogmaals in beeld waar je voor bent aangemeld en de 
evt. extra donaties 
 

4) BEVESTIGEN 
 

• Als alles klopt, klik dan op het vakje dat je akkoord gaat met onze voorwaarden 

• Als laatste klik je op : donatie bevestigen. Je krijgt dan een bevestiging in je mailbox. 
Indien van toepassing zal extra informatie, zoals een Zoomlink, per mail toegestuurd 
worden. 

 
5) LET OP: 
 
! In de balk bovenaan de website kan je een taalkeuze maken. Als je Engels selecteert, zie je 
alleen de Engelstalige cursussen. Als je Nederlands selecteert, zie je het volledige aanbod. 
 
! Iedereen die zich via amsterdam@maitreya  al voor activiteiten in 2022 had aangemeld 
moet zich opnieuw via de website aanmelden. 
 
! Vermeld bij aanmelding via donatieknoppen zoals bij de do-avond les van Ven. Losang 
Gendun en de pujas en meditaties in het opmerkingenveld op welke datum je mee wil doen 
en of je op locatie of online mee wilt doen.  
 
! Als je extra donaties wilt doen bij aanmelding voor een activiteit, bijv. voor het studiefonds 
Amsterdam, dan moet je die bedragen eerst invullen, voordat je op ‘Toevoegen’ klikt, omdat 
de activiteit en de extra donaties aan dezelfde knop ‘Toevoegen’ gekoppeld zijn. 
 
Ik wil jullie graag begeleiden, dus als er vragen zijn neem gerust contact op:  
Loes Staartjes: donaties@maitreya.nl of bel naar 055 5050908 of 06 17332375 

mailto:donaties@maitreya.nl

