Informatie over de webformulieren van 4Defence.
* Uw Email:
Uw naam:

Hoe werken onze webformulieren
4Defence gebruikt diverse webformulieren waarmee
u heel eenvoudig contact met ons kan opnemen. Alle
formulieren werken in principe het zelfde.
Nadat u op de knop "Verzenden" heeft geklikt krijgt
u in uw scherm een verzend bevestiging te zien dat
uw formulier is verzonden
Als u de verzend bevestiging heeft gezien kunt u er
van uit gaan dat uw gegevens zijn verzonden.
Bevestigingsmail.
Hierna wordt er automatisch een bevestigingsmail
naar uw mail adres verzonden. (Mits u een geldig
email adres heeft ingevoerd)

Veelgestelde vragen

Verder ontvangt u automatisch een bevestigingsmail
met de door u verzonden informatie. Zodat u er van
uit kunt gaan dat uw formulier is verzonden.
Een fout gemaakt met het formulier of iets
vergeten te vermelden?
Verstuur het formulier dan gewoon nog een keer.
Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen, hoe kan
dat?
1 Je email programma heeft onze bevestigingsmail
ten onrechte aangezien als ongewenste mail.
Kijk dan even in je postvak ongewenste mail. Tip:
De bezorging van "ongewenste mail" kan soms wat
langer duren.
Mogelijk heeft je email programma de
bevestigingsmail verwijderd
2 U heeft uw mailadres niet of foutief ingevuld.
3 Er is geen bevestigingsmail verzonden.
De bedoeling is dat al onze formulier zodanig staan
ingesteld dat u automatisch een bevestigingsmail
krijgt. Mogelijk is deze instelling niet door ons
aangezet, bij een bepaald formulier. (Het zou dan
fijn zijn als u ons dat laat weten, zodat wij deze fout
kunnen herstellen.)

Ik heb een fout gemaakt met het formulier wat
nu?
Heeft u een fout gemaakt met het formulier of bent u
iets vergeten met het verzenden van het formulier
verstuur het formulier dan gewoon nog een keer.
Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk
behandeld en niet doorgegeven aan andere personen
of sportverenigingen.

Kan ik in de bevestigingsmail terugzien wat ik
hebt ingevuld?
Ja hoor deze info staat in de bevestigingsmail die je
meteen ontvangt nadat je het formulier hebt
verzonden.

Wat zijn verplichte vragen / velden?
Velden die verplicht zijn om in te vullen kunt u
herkennen aan een rood sterretje *.
Als u één of meer verplichte veld niet (op de juiste
manier) invult, verschijnt bij drukken op de
verzendknop de melding verbeter a.u.b. de rood
gemarkeerde vragen.

Wat kan ik doen om er zeker van te zijn dat ik de
bevestigingsmail en jullie nieuwsbrieven
ontvang?

Naar wie worden de formulieren verzonden.
De formulieren worden over het algemeen
verzonden naar Peter Kerkhof,

Voeg het email adres info@4defence.nl in uw mail
programma toe bij de veilige afzenders.

Hoe weet ik of mijn formulier verzonden is?
Nadat u op de knop Verzenden heeft geklikt krijgt u
ongeveer 3 seconden een verzendbevestiging te zien
dat uw formulier is verzonden. Als u de verzend
bevestiging heeft gezien kunt u er van uit gaan dat
uw gegevens zijn verzonden.

Vaak (niet altijd) kun je ook met de knop vorige van
uw browser terugkijken wat u heeft ingevuld.

De bevestigingsmail en ook onze nieuwsbrieven
worden altijd verzonden via het mail adres
info@4defence.nl

Dan weet u zeker dat u onze nieuwsbrieven en
bevestigingsmail altijd ontvangt.

Mijn vraag staat er niet bij
Gebruik het formulier of stuur een e mail naar
info@4defence.nl
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