Als eerste stap moet u een account aanmaken op het klantenportaal van Best Energie. U komt daar
via de button ‘kom in actie en doe mee’ en vervolgens ‘ik doe mee’
U kunt ook rechtstreeks naar de portal gaan door op onderstaande link te klikken
https://best-energie.mijnenergiesamen.nl/#/login
U klikt dan op ‘nieuw bij Coöperatie Best Energie’

U komt dan op de inschrijfpagina; vul hier de gevraagde gegevens in:
•
•

Klik aan ‘voor jezelf’ (of ‘voor je organisatie’ als u namens een bedrijf wilt inschrijven)
Vul uw naam en emailadres in en klik op ‘account maken’

U ontvangt daarna per email een bevestiging met daarin een link om uw account te activeren en een
wachtwoord in te stellen
NB: soms komt deze mail terecht in de spam of reclame folders. Met name bij gebruikers van
Gmail en Hotmail kan dat gebeuren

Als u de eerste keer inlogt moet u een aantal gegevens invullen (minimaal adres en woonplaats) en
akkoord gaan met de Privacy voorwaarden (vinkje aankruisen). Klik daarvoor op de knop Wijzig

Daarna kunt u inschrijven voor één van de projecten
Start de inschrijving door te klikken op Inschrijven Projecten; u krijgt dan een overzicht van de
projecten waarop u kunt inschrijven

Kies vervolgens het project waar u voor wilt inschrijven (in onderstaand voorbeeld is dat MHC)

Op het vervolgscherm ziet u dan de informatie van betreffende project en drukt u op de button ‘ga
naar inschrijven’
Op het volgende scherm kunt u dan aangeven voor hoeveel participaties u wilt inschrijven

Klik daarna op Ga naar gegevens
Er zijn dan een aantal gegevens voor u ingevuld, u moet zelf eventueel de nog ontbrekende gegevens
aanvullen (aangegeven met een ster).

vervolgens klikt u op ‘opslaan en doorgaan’
Op het tabblad voorwaarden dient u dan akkoord te gaan met de voorwaarden en de project
informatie (beiden kunt u op deze pagina downloaden)

OP de laatste pagina krijgt u dan het inschrijfformulier waarmee u (onderaan de pagina) nog akkoord
moet gaan. Als u klikt ‘bevestigen inschrijving’ is de inschrijving definitief.

Vervolgens ontvangt u per mail een bevestiging met daarin een kopie van het inschrijfformulier

Nadat de inschrijving gesloten is ontvangt u van ons nog een bevestiging met het definitieve aantal
participaties die zijn toegewezen.

Als u ergens problemen ervaart met het online registeren en inschrijven kunt u ons altijd om hulp
vragen via info@best-energie.nl

