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•
•   

1.Hoe registreer ik mij op deugnietjes. 
U kan zich gratis registreren op deugnietjes via de volgende link die 
bovenaan de pagina staat rechts. 

Klik op account maken in de zwarte balk bovenaan. 
•  

Vul uw gegevens in op het volgende scherm en klik op inschrijven. 
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U krijgt nu een email in de door u opgegeven mailbox.

Opgelet kijk ook altijd in uw spam box.




In uw email vind u de aanmelding  (klik hier om u account te activeren) 
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 Bij de volgende venster klikt u op BEHEER PROFIELEN. 
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klik hierbij op het icoontje BEWERK.   

 

 Vul al u gegevens in naam enz en klik op  
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Vul de titel in dit is de titel wat bovenaan uw advertentie komt te staan. 

   Klik de rubriek aan waar u in wil adverteren escort,prive,hotels enz…. 

   Vul uw advertentie in  

   Indien u een website heeft vult u het webadres in bvb http//.  
   www.deugnietjes.be 

   Klik op de knop plaatsen  
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2. Hoe voeg ik foto’s toe aan mijn advertentie. 

 

U bent ingelogd met uw email adres en wachtwoord. 

Klik nu Account details. 

Klik nu op beheer profielen. 
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Klik nu op het icoontje bewerk. 

Onderaan het volgende scherm ziet u nu (klik hier om up te loaden) 
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Druk op bestand en zet uw foto’s in de bestanden en druk op uploaden. 
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U hoeft de foto niet uit te snijden het programma doet dit automatisch. 

Als u alle bestanden ingezet hebt klikt u op foto’s uploaden. 

U bent nu klaar indien u uw advertentie wil bekijken gaat u naar  

Advertentie beheer 
 

Dan drukt u op ID Bekijk. 
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En hier staat uw advertentie online. 
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LET OP ALLES GEBEURT VIA UW INLOG KADER’’’’’’’’’’’’ 

Ga altijd via Account details (foto’s uploaden mogelijkheden prijzen en dagen 
en tijden beheren).    druk altijd na de werken op opslaan. 
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3. Hoe koopt u  credits aan.  

     Ga naar Account details. 

 

Onderaan klikt u op (klik hier credits up te graden) 
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 U wordt naar het volgende scherm doorverwezen. 

Duid aan hoeveel credits u wil kopen 1 credit is 1 euro. 

Druk daarna op afrekenen. 
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Kies uw betaalmethode door op de pijltjes te drukken. 

Volg de betalings stappen. 

De aangekochte credits zullen direct na aankoop aan uw account toegevoegd 
worden. 
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4. Hoe beheer ik mijn advertentie. 

      Ga naar advertenties beheren. 
 

Bij maak keuze op de blauwe pijltjes kan u de keuze maken wat u met uw 
advertentie wil doen. 
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U heeft uw advertentie altijd volledig in de hand. 

- Advertentie wijzigen. 
- Omhoog plaatsen (pagina 1 eerste advertentie) 
- In de zijbalk voor nog meer bezoekers. 
- In de slider plaatsen (na goedkeuring moderator) 
- Advertentie planning (automatische agenda waneer uw ad naar boven 

moet) 
- Uw advertentie pauzeren (bij vakantie of ziekte) 
- Uw advertentie verwijderen. 

 

VERGEET NIET NA UW VERANDERINGEN OP TE SLAAN 
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5. Hoe maak ik meerdere profielen aan als bureau. 

      Klik op account details. 

 

Beheer profielen. 
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Druk dan op voeg profiel toe  

Zo kan u voor iedere dame of heer die in uw bureau werkt een eigen profiel 
maken en alles ook van elk profiel aanpassen verwijderen pauze enz… 

Let op u hoeft niet iedere keer credits te kopen de credits tellen voor het 
volledig bureau. 
 

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren  
 
info@deugnietjes.be 

U kan ook altijd live chatten met 1 van onze moderators  

mailto:info@deugnietjes.be
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Werking deugnietjes. 

1. Hoe registreer ik mij op deugnietjes. 

2.   Hoe voeg ik foto’s toe aan mijn advertentie. 
  
3.   Hoe koopt u  credits aan. 

4.  Hoe beheer ik mijn advertentie.  

5.  Hoe maak ik meerdere profielen aan als bureau. 


