
Handleiding groepslidmaatschap SAVAB-Flanders 

Stap 1: Zorg dat iedereen reeds geregistreerd is op de SAVAB website 
Tijdens de procedure van het groepslidmaatschap zal je de e-mailadressen moeten opgeven van de collega’s die bij 

het groepslidmaatschap behoren. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden: 

1. De collega heeft zichzelf reeds geregistreerd op de SAVAB website 

Dit kan het geval zijn wanneer deze collega vroeger bijvoorbeeld reeds lid was. 

In dit geval zou deze collega met zijn/haar e-mailadres moeten kunnen inloggen, rechts bovenaan de 

homepage van SAVAB. 

 

2. De collega heeft zich nog niet geregistreerd op de SAVAB website 

In dit geval kan de collega niet inloggen, maar dient hij/zij zichzelf eerst te registreren. 

Pas wanneer elke collega die je wilt toevoegen aan het groepslidmaatschap zichzelf geregistreerd heeft, kan je 

verdergaan naar stap 2. 

Stap 2: Voeg een groepslidmaatschap toe aan je winkelwagentje 
Eens iedereen geregistreerd is, kan je een groepslidmaatschap aanmaken. Je zal hier eerst zelf moeten inloggen. 

Dit doe je met het “hoofd e-mailadres”. 

Een “hoofd e-mailadres” is het adres dat gebruikt zal worden voor de facturatie. Dit kan bijvoorbeeld het standaard 

praktijk e-mailadres zijn. Dit e-mailadres zal ook gebruikt worden als login voor bepaalde services waar je dankzij 

SAVAB-Flanders van kan genieten. Een voorbeeld hiervan is Vetstream. 



 

Het “hoofd e-mailadres” is ook meteen de eerste dierenarts die lid is van SAVAB. Nadat je ingelogd bent, zal je de 

andere dierenartsen kunnen aanduiden met hun e-mailadres. Standaard wordt er 1 extra dierenarts aangeduid 

(omdat een groepslidmaatschap minimaal met 2 dierenartsen is).  

Wil je met 5 dierenartsen (inclusief jezelf) lid worden, dan duid je dus 4 aan. Wil je met 2 dierenartsen (inclusief 

jezelf) lid worden, dan laat je het cijfer op 1 staan. 

 

Geef alle e-mailadressen van je collega’s op, vink aan wat van toepassing is en klik vervolgens op “plaats in 

winkelmandje”. 

De volgende stappen wijzen zichzelf uit. Kijk zeker na dat de facturatiegegevens correct zijn. Er wordt 1 factuur 

gemaakt voor alle collega’s samen.  

Elke collega zal op de SAVAB website kunnen inloggen met zijn/haar eigen e-mailadres. Voor bepaalde zaken zoals 

het Vetstream account, zal het hoofd e-mailadres gebruikt worden. 

 

Toch problemen tegengekomen tijdens deze procedure? Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@savab.be. 

Bedankt om lid te worden! 

mailto:info@savab.be

