De registratie van een nieuwe account
Ga naar het bovenste menu en selecteer FRYSA >
Business Partners > Create Account (“Account
aanmaken”).

In het volgende scherm heb je twee mogelijkheden om
je te registreren:
1.

Via je bestaande Facebook-account: dit is de meest
gemakkelijke manier - je hoeft alleen maar op
Facebook in te loggen en dan worden de
referenties uitgelijnd.

2.

Als je Facebook niet wilt gebruiken om in te
loggen, vul dan alstublieft je gebruikersnaam,
e-mailadres, voornaam en familienaam in.
Om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen
jouw gegevens gebruiken, kun je voor de
registratie je zakelijke adres gebruiken. We zullen
dit dan laten overeenkomen met onze database
om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen
waarborgen.

3.

Vul het beveiligingsveld in en druk op de knop
("ReCaptcha") om je registratie te bevestigen.
ReCaptcha is een veelgebruikte tool die door
Google wordt geleverd om spam- en valse
accounts te vermijden.

Na je registratie ontvang je een bevestigingsmail. Als je
na 15 minuten nog geen mail hebt ontvangen,
controleer dan alsjeblieft je spammap.
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Login voor geregistreerde gebruiker
Ga naar het bovenste menu en selecteer FRYSA >
Business Partners > Login en voer je gebruikersnaam
en wachtwoord in.
Om je sessie te beëindigen, klik je op Logout
(“uitloggen”) of sluit je gewoon je browser.
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Het overnemen van een lijstinvoer ("Claiming")
Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Zoek in de volgende stap of via een van de vooraf
gedefinieerde categorieën of via de gratis
zoekmachine naar de vermelding van je bedrijf.
Klik niet op Claim This Listing (“Claim deze
vermelding”) - je kunt de link ook bovenaan de
pagina of aan de rechterkant van je scherm vinden.

Het overnemen van de lijstinvoer hoeft slechts maar
één keer gedaan te worden en dat betekent dat je
dan de eigendom van de invoer overneemt en kunt
updaten met de laatste informatie.
Om je gegevens te beschermen, wordt elk
aanvraagverzoek individueel door ons team
gecontroleerd.
Het validatieproces kan tot 48 uur duren. Om het te versnellen, raden wij je aan om jouw
officiële zakelijke e-mailadres te gebruiken.
Nadat de validatie succesvol is afgerond, ontvang je een e-mail waarin wordt aangegeven dat
jouw claim is geaccepteerd. Als je op de link in de bevestigingsmail klikt, word je direct
teruggelinkt naar dit bericht:
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Informatie bijwerken
Nadat je claim is goedgekeurd, kan niemand anders dan alleen jij de Frysa-lijst bijwerken.
Om dit te doen, klik je gewoon op "Bearbeiten" (bijwerken).

Je kunt nu je ingevoerde gegevens, geüploade logo's of afbeeldingen bewerken en een van de
vele beschikbare labels selecteren om jouw bedrijf of dienst te beschrijven.
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Vertalingen - Jachthavens
Entsorgung Grauwasser
Entsorgung Chemie-WC
Entsorgung Altöl
Entsorgung Hausmüll
Tankstelle Diesel
Tankstelle Benzin
Campinggas erhältlich
Restaurant / Café
Supermarkt
Wassersportgeschäft
Grillplatz
Strand / Schwimmbad
Campingplatz
Fahrradverleih
WC
Dusche
Waschraum
Spülplatz
Waschmaschine
Wäschetrockner
Slipbahn
Reparatur Rumpf
Reparatur Elektro
Reparatur (Außenborder)
Reparatur (Innenborder)
Mastkran
Hebekran
ec-Karte
Winterlager (außen)
Winterlager (Halle)
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Uitpompstation voor vuilwater
Stortplaats chemisch toile
Stortplaats voor oude/afgewerkte
motorolie
Vuilniscontainers
Tankstation Diesel
Tankstation Benzin
Campingaz verkrijgbar
Restaurant/Eetcafé
Supermarkt
Watersportwinkel
Barbequeplaatsen
Strand / Zwembad
Campingaz verkrijgbar
Fietsverhuur
Toiletten
Douche
Wasruimtes
Afwas Plaats
Wasmachine
Droger
Scheepshelling
Reparatie romp
Reparatie elektro
Reparatie buitenboordmotor
Reparatie binnenboordmotor
Mastenkraan
Hefkraan
Betalen met PIN
Winterstalling buiten
Winterstalling binnen

Vertalingen – HORECA
afghanisch
afrikanisch
arabisch
argentinisch
asiatisch
belgisch
brasilianisch
chinesisch
französisch
griechisch
indisch
indonesisch
italienisch
japanisch & Sushi
koreanisch
kroatisch
mediterran
mexikanisch
portugiesisch
spanisch
thailändisch
türkisch
vietnamesisch

Afghaans
Afrikaans
Arabisch
Argentijns
Aziatisch
Belgisch
Braziliaans
Chinees
Frans
Grieks
Indiaas
Indonesisch
Italiaans
Japans & Sushi
Koreaans
Kroatisch
Mediterraans
Mexicaans
Portugees
Spaans
Thais
Turks
Vietnamees

Frühstück
Brunch
Mittagessen
Abendessen
Bäcker
Bar
Barbecue
Bio-Restaurant
Burger
Eisdiele
Espressobar
Fast Food | Fish & Chips
Fisch & Meeresfrüchte
Glutenfrei
Grillspezialitäten

ontbijt
brunch
lunch
dinner
bakker
bar
barbecue
biologisch restaurant
hamburger
ijssalon
espressobar
fast food | fish & chips
Vis en zeevruchten
Glutenvrij
gegrilde specialiteiten
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Halal
Koscher
Pizza
Pub
Restaurantschiff
Steakhaus
Suppen
Take-Away
Vegan
Vegetarisch
Weinbars & Weinstuben

halal
koosjer
pizza
bar
restaurantschip
steakhuis
soepen
afhaalen
vegan
Vegetarisch
Wijnbars en wijnlokalen

Vertalingen – ALGEMEEN
Free Wifi
Parkplätze
Spielplatz
Kinderfreundlich
Behindertengerecht
ec-Karte
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Gratis Wifi
Parkeergelegenheid
Speelplein
Kindvriendelijk
Gehandicaptenvriendelijk
Betalen met de pinpas

