Domein/pakket bestellen via onze website
1.
2.
3.
4.

Ga bij Inloggen naar de Selfservice.
Ga naar Domeinen/Hosting.
Vul de domeinnaam in en kies de gewenste extensie (bijvoorbeeld .nl).
Klik op ‘Controleer domeinen’.

5. - Wanneer u de melding ziet ‘Domein is vrij’, kies dan het gewenste pakket (bijvoorbeeld
Hostingpakket 4RH).
- Verschijnt de melding ‘Domein is bezet‘, is het domein reeds geregistreerd en staat
automatisch een domeinverhuizing aangegeven. Wilt u een domein naar ons verhuizen, kunt
u nu een pakket selecteren.

6. Wilt u nog een domein of pakket toevoegen, klik dan op ‘Voeg een domein of pakket toe’ en
volg nogmaals de bovenstaande stappen.
7. Ga naar ‘opslaan en adresgegevens’.

8. U komt nu op de inlogpagina uit. Maak nu een account aan door op ‘Klik hier als u nog geen
klant bent bij CSV Networks’ te selecteren.

9. Vul nu uw gegevens in en klik op ‘Registreer’.

10. Vul nu uw password in en klik op ‘Password wijzigen’.

11. U ziet uw gegevens staan. Het factuuradres is reeds ingevuld. ‘Klik op registreer’.

12. Vul nu ook de naam van de domeinhouder in. Klik hiervoor op ‘Nieuw adres voor een .nl
domein aanmaken’.
- Is het uw eigen domein klik dan op ‘Factuuradres overnemen’.
- Is het een domein voor een ander, bijvoorbeeld een klant, kunt u hier indien gewenst
zijn/haar gegevens invullen.
Klik op ‘Opslaan’.

13. Er verschijnt nu een overzicht. Is alles OK, klik dan op ‘Opslaan en naar kassa’.

14. U ziet nu uw bestelling staan en kunt kiezen hoe u wilt betalen.

Na de bestelling…
ontvangt u een bevestiging per mail van uw registratie. Betreft het een domeinverhuizing,
verzoeken wij u de verhuiscode aan ons door te geven, zodat wij de bestelling kunnen afronden.
ontvangt u de inloggegevens van uw Hostingpakket (uw DirectAdmin account).
Via dit account kunt u bijvoorbeeld WordPress installeren, emailadressen aanmaken, backups
maken etc.. Op onze website staan diverse instructie video’s voor DirectAdmin.
U kunt inloggen in de Selfservice door uw emailadres en het gekozen wachtwoord in te vullen.
In de Selfservice treft u een overzicht aan van uw registraties en uw adresgegevens.
Via de Selfservice kunt u ook weer nieuwe domeinen registreren of uw adresgegevens aanpassen.
Heeft u nog vragen of wilt u dat wij het domein even voor u registreren, neem dan contact met ons
op!
Email: info@csv-networks.nl
Telefoon: 0346 - 283992

