
1. Klik hier op de link  mijnmaan 

Je komt nu in het startscherm van de MijnMaan-app 

Scroll naar beneden tot het volgende verschijnt; 

 

 

2. Vul alle velden in en druk daarna op  

 

Je aanvraag voor het abonnement wordt nu in behandeling genomen. 

3. Maak intussen de kosten voor dit abonnement € 12,00 over op de volgende rekening: 

NL38ABNA0540674966 – let op de 0 moet bij sommige banken weggelaten 
worden. Voor buitenlandse klanten de BIC-code van ABN AMRO: ABNANL2A 

Vermeld bij het overmaken a.u.b. je voor- en achternaam. 

Wanneer de registratie is goedgekeurd, en je hebt het abonnement betaald, dan krijgt je je 
inloggegevens via de mail toegezonden. 

4. Klik nu op  ---- mijnmaan.  

Je komt dan in het volgende scherm 

5. Vul in het linker gedeelte je gebruikersnaam en wachtwoord in die je van ons hebt gekregen. 

 

 

 

 



 

 

6. klik nu op   

7. en daarna op 

 

Hierdoor word je ingelogd, en hoef je in het vervolg je inlog gegevens niet meer in te voeren. 

Nu verschijnt als je het goed hebt gedaan het volgende scherm, 

 

Klik rechts op het woord  Home en daarna op het woord: Over ons 

Nu kom je in het volgende scherm 



 

 

In de rechter kolom zie je een afbeelding van een kalender, met in de actuele datum in het grijs. 

Klik je nu op een van de dagen in de kalender, dat krijg je in je scherm het blad van de maankalender 
van die dag, met  rechts de verklaring van de iconen. 

Wil je jouw bioritme berekenen, scroll dan weer helemaal naar boven. 

 

Klik rechts op het woord  Home en daarna op het woord: BIO-Ritme 

Nu kom je in een nieuw tabblad en zie je o.a.;  

  

(vergeet hier niet bij Rapportdatum een datum en het jaar te selecteren) en klik daarna op 

Nog verder naar onder vind je een lijstje met toekomstige evenementen. 

 
Klik je op een van deze evenement dan krijg je een korte beschrijving en kan je je eventueel 
inschrijven voor het evenement. 

Wil je uit het programma, dan scroll je weer helemaal naar boven en klik je op 



Klik hier om af te melden. 

 

 

 

 


