HANDLEIDING

Het landelijke afrekensysteem
Met het zelfbedieningssysteem van AanUit.net kunt u
liggeld afrekenen in deze haven. U kunt hier zelf met uw
mobiele telefoon, tablet of computer stroom of water
afnemen en uw ligplaats aan- of afmelden.

AanUit.net maakt het u makkelijk. U activeert uw liggeld,
stroom en water in de jachthaven zèlf, zonder hiervoor
naar het havenkantoor te moeten gaan. Aan- en uitzetten
heeft u letterlijk in eigen hand, wanneer u ook aankomt of
vertrekt. Afrekening van de gebruikte voorzieningen vindt
geheel automatisch plaats. Geen gedoe meer met
muntjesautomaten of pre paid kaarten. Onduidelijke,
algemene verrekening van energie in het havengeld
behoort tot het verleden; u betaalt wat u werkelijk
verbruikt. Wel zo eerlijk. Wel zo makkelijk.
AanUit.net is inmiddels in meer dan 40 havens beschikbaar.
In al deze havens kunt u gebruikmaken van uw
abonnement. Handig als u een meerdaagse tocht maakt.
Hieronder leest u, hoe u zich bij AanUit.net kunt
aanmelden en hoe u de voorzieningen in de haven kunt
bedienen.

1. Aanmelden
Om gebruik te maken van AanUit.net meldt u zich gratis
éénmalig aan via de website of app. De app kunt u
downloaden voor Android of Apple.
Op de website www.aanuit.net
kiest u voor 'Direct Aanmelden'.
In de app of website vult u als
eerste uw mobiele telefoonnummer
in. U ontvangt vervolgens van
AanUit.net een SMS op het
ingegeven telefoonnummer met
een validatiecode. Deze dient u op de
website of app in te voeren om het telefoonnummer te
bevestigen.
Daarna vult u uw email-adres en adresgegevens in.
Vervolgens kunt u aangeven of u op rekening achteraf of per
automatische incasso wilt betalen. Tenslotte kiest u een
wachtwoord.

2. Bedienen
U bent nu aangemeld bij AanUit.net en kunt van ieder
AanUit.net-punt in heel Nederland gebruikmaken. Het
aanzetten van stroom- en waterpunten en het aanzetten
van een ligplaats kunt u doen via de AanUit.net app, de
website of eventueel door met uw telefoon een speciaal
nummer te bellen (zie achterzijde).
Selecteer in de app of site eerst de juiste locatie die u met
AanUit.net wilt bedienen. Kies vervolgens de juiste dienst en
het bijbehorende 5-cijferige nummer op de aansluiting die u
wilt aanzetten.
Bij vertrek zet u de diensten één voor één weer uit.

Aanzetten

Uitzetten
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Website
Met uw emailadres en uw gekozen wachtwoord kunt u
inloggen in uw persoonlijke AanUit.net omgeving. Hier
kunt u de locatie kiezen waar u een dienst wilt afnemen
en deze activeren door de 5-cijferige AanUit.net code te
kiezen die u kunt vinden bij ieder stroompunt,
watertappunt of ligplaats. Op deze persoonlijke pagina's
kunt u ook uw gegevens aanpassen, uw gebruikshistorie
en uw facturen inzien.

App
In de Apple App store (voor iPhones en iPads) of de
Google Play Store (voor Android toestellen) kunt u de
app downloaden. In de store zoekt u op "aanuit.net" om
deze te installeren op uw smartphone of tablet.
Wanneer de installatie voltooid is opent u de app en
logt u in met uw gegevens of registreert u zich gratis als
u nog geen abonnement heeft.
In de app kiest u eerst de locatie waar u een dienst wilt
afnemen. Vervolgens kiest u de dienst die u wilt
afnemen (verblijf, stroom, water, overige diensten).
Tenslotte selecteert u de 5-cijferige AanUit.net code die
u kunt vinden bij ieder stroompunt, watertappunt,
vuilwaterpunt (deze kunt u onder 'overige' vinden) of
ligplaats. Voordat u stroom of water kunt activeren,
dient u 'verblijf' te activeren.

Afrekenen
Aan het eind van de maand rekent AanUit.net alle
kosten af via een digitale factuur per email.
U kunt per automatische incasso of via Ideal betalen.

AanUit.net
AanUit.net is de standaard voor zelfservice voor
recreanten met meer dan 50.000 gebruikers in
Nederland en Belgie.
Beschikbaar in meer dan 50 gemeenten. Steeds
meer gemeenten, watersportverenigingen en
exploitanten kiezen voor AanUit.net voor de
exploitatie van jachthavens en ligplaatsen voor
passanten.

info@aanuit.net
www.aanuit.net
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