
Uw praktijk / uw adviseur maakt gebruik van het online afspraken- en workshops- 

systeem van het bedrijf NUTRiLiNK. 

 

• Eerste keer aanmelden 

• Bekijk “mijn afspraken” 

• Workshops 

• Uw profiel aanpassen 

• Account gegevens van uw adviseur ontvangen? 

• Bevestiging en herinnering via email en optioneel via sms 

• Wilt u ook gebruik maken van NUTRiAPPOiNTMENT voor uw bedrijf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding cliënt 
 

http://demo.nutriportal.eu/


Op de website van uw adviseur staat een link naar de online agenda van de 

adviseur.  

 

 

 

 

 
U komt op de homepagina van de praktijk-agenda. U ziet informatie over de praktijk 

en mogelijk workshops waarvoor u zich kunt inschrijven. Indien u voor het eerst 

hier komt, klik dan op registreer. Bent u hier al vaker geweest, dan kunt u de button 

aanmelden gebruiken en inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

 

 

 

 

 

Handleiding cliënt 
 

Inhoudsopgave 

http://demo.nutriportal.eu/


U vult uw persoonsgegevens in.  Uw naam, emailadres, telefoonnummer en 

geboortedatum zijn belangrijk. Uw telefoonnummer vult u in met het landnummer 

ervoor ! 

Onderaan vult een gebruikers naam en wachtwoord in. Deze kunt u later gebruiken 

om terug aan te melden op het systeem. 

 

Eerste keer aanmelden 
 



U kunt direct na registreren een nieuwe afspraak plannen. 

Doorloop hiervoor het stappenplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste keer aanmelden 
 

Inhoudsopgave 



U heeft naast het maken van een nieuwe 

afspraak ook de menuoptie “ mijn afspraken”. 

Hier ziet u de gemaakte afspraken in het 

verleden en de nog te komen afspraken. Deze 

laatste kunt u tot 24 uur op voorhand annuleren 

(ook indien u de afspraak wilt verzetten) d.m.v. 

het kruisje en met vermelding van reden. 

Daarna kunt u een alsnog nieuwe afspraak op 

het gewenste uur maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk “mijn afspraken” 
 

Inhoudsopgave 



Bij workshops (in het linkermenu) ziet u de aankomende workshop 

staan.  

Op het oogje kunt u klikken om meer informatie over de workshop te 

zien. U kunt zich zo ook inschrijven. U ziet aan het aantal, bijv 0/8, 

hoeveel personen zich kunnen inschrijven. Ook kan er gewerkt worden 

met een reserve/backup.  

Aan het vinkje kunt u zien of u bent ingeschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

Workshops 
 

Inhoudsopgave 



U heeft de mogelijkheid om uw profiel te bekijken of aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel 
 

Inhoudsopgave 



Als uw adviseur een account voor u heeft aangemaakt, dan ontvangt u 

een email. Klik op “deze link”.  

 

 

 

 

 

Account gegevens van uw adviseur ontvangen 
 



U komt op het aanmeldscherm en de inloggegevens zijn automatisch 

ingevuld. U kunt de inloggegevens zelf later aanpassen via uw profiel. 

 

 

 

 

 

 

Account gegevens van uw adviseur ontvangen 
 

Inhoudsopgave 



Van de gemaakte afspraken ontvangt u een bevestigingsemail en 2 

dagen van te voren een herinneringsemail. 

 

Bij het maken van de afspraak kunt u zelf kiezen voor het versturen van 

een sms als herinnering. Deze wordt 25 uur van te voren verzonden. 

 

Vragen omtrent het maken van afspraken kunt u melden bij uw 

adviseur. 

 

 

 

 

 

 

Bevestiging en herinnering via email en 

optioneel via sms 
 

Inhoudsopgave 



•Altijd bereikbaar 

•Bespaar tijd 

•Onbeperkt aantal locaties 

•Herinnering naar cliënt 

•Computer, tablet of gsm 

•Workshops inschrijven 

 

NUTRiLiNK België 

 Bredaseweg 21b 

 2322 Minderhout 

 Tel: +32 486 66 73 90 

 Email: info@nutrilink.be 

Online afsprakensysteem inclusief workshops en 

uitgebreide adviseursagenda 
 

•Bekijk de demo op:  
http://demo.nutriportal.eu 

•Meer informatie en/of 

bestellen op de site van 

NUTRiLiNK software: 
http://nutrilink.eu/software 

•Vanaf 6,95 euro per maand 

•Koppeling met 

NUTRiDiETiST , 

NUTRiTRAiNER en 

NUTRiCONSULENT 

 
NUTRiLiNK Nederland 

 Verlengde Poolseweg 16 

 4818 CL Breda 

 Tel: +31 6 28 61 33 73 

 Email: info@nutrilink.nl 

Inhoudsopgave 

http://demo.nutriportal.eu/
http://nutrilink.eu/software
http://demo.nutriportal.eu/

