
HANDLEIDING



Een profiel op www.mijntuinexpert.be?

• Exclusief voordeel voor leden Groen Groeien; wordt sneller gevonden!

• Overtuig uw potentiële klanten aan de hand van een bedrijfsvoorstelling en 
beeldmateriaal van uw realisaties

• Pak uit met uw specialisaties

• Verzamel recensies na het uitvoeren van werken



In 6 stappen je fotoportfolio

• STAP 1: Inloggen of registreren via www.groengroeien.be

• STAP 2: Bedrijfsgegevens controleren en indien nodig aanpassen

• STAP 3: Bedrijfsinfo aanvullen met omschrijving en bedrijfslogo

• STAP 4: Ingeven van kernwoorden die je specialiteit als tuinaannemer omschrijven

• STAP 5: Tuinen toevoegen

• STAP 6: Tags of kernwoorden meegeven aan je foto’s



STAP 1: Inloggen via www.groengroeien.be

Kies registreren wanneer je 
nog niet over een LOG-IN 
beschikt

Kies LOG IN

Via deze knop kan je eenvoudig een nieuw 
wachtwoord aanvragen

Opgelet: uw lidmaatschap is gekoppeld 
aan een e-mailadres!  Opletten in geval 
meerdere emailadressen.



• Alle velden moeten 
ingevuld zijn in het 
inlogscherm

• Via dit scherm kan je steeds 
uw gegevens aanpassen

STAP 2: Bedrijfsgegevens controleren en indien nodig aanpassen



• Aanrader! Extra medewerkers (of extra adressen) kunnen na creatie van het account 
toegevoegd worden!



• Ga naar het veld 
“www.mijntuinexpert.be”

• Kies vervolgens de knoppen 
voor het invullen van uw 
website



• Kies de knoppen voor het 
invullen van uw website

• Laadt hier uw bedrijfslogo 
op

• Vul hier een korte 
omschrijving in van je 
bedrijf

STAP 3: Bedrijfsinfo aanvullen met omschrijving en bedrijfslogo



• Geef kernwoorden in die je 
belangrijkste specialiteiten 
weergeven

• Zet de belangrijkste 
specialiteit als eerste in je 
lijstje

• Kies de kernwoorden uit de 
dropdown lijst.

• Vergeet je aanpassingen 
niet op te slaan!

STAP 4: Ingeven van kernwoorden die je specialiteit omschrijven



Je persoonlijke 
contactgegevens

De omschrijving 
van jouw bedrijf

Kernwoorden met specialiteiten

Je bedrijfslogo



Klik op ‘tuin toevoegen’



Geef de tuin een naam van 
een locatie

Vergeet de wijziging niet 
op te slaan

Na het opslaan kan je foto’s 
van de tuin toevoegen aan 
het album



Klik op ‘bladeren’ om naar 
de foto’s op je pc te gaan

TIP: je kan meerdere foto’s 
selecteren om in één keer op 
te laden (shift of ctrl toets)



Geef tags of kernwoorden 
mee aan je foto’s

keuzelijst

Kernwoord: INSPIRATIE
Is alleen voor de mooiste 

foto’s en zorgt dat de 
foto’s random op de 

startpagina tuin-expert.be 
komen



Verzamel recensies! 
Via website                                                            of                                                    flyer



VEEL SUCCES

Bij vragen, twijfel niet ons te contacteren via info@groengroeien.be


