
Hoe berichten uit cyclos door te sturen naar je mailbox

Kies Berichten in het linker menu en je krijgt bovenstaand scherm. Klik op wijzigen en je 
krijgt het volgende scherm.

De meest rechtse kolom is waar je een bericht van kunt krijgen. Deze zijn standaard al 
aangevinkt. De kolom email geeft aan welk bericht naar je emailadres wordt doorgezet. 
Hier wordt het emailadres gebruikt dat bij je profiel staat. Vink aan wat je wil en klik op OK. 
De wijzigingen worden dan doorgevoerd.



Instellen van je advertentie interesses.

Kies Advertentie-interesse in het linker menu, je krijgt dan bovenstaand scherm. Kies OK 
achter advertentie-interesse toevoegen. Je krijgt dan onderstaand scherm.

Vul iets in bij de naam, deze naam wordt alleen in het lijstje van advertentie interesse 
getoond. Verder heeft de naam geen consequenties. Nu kun je kiezen uit allerlei opties. 
Bijvoorbeeld het type Aanbod of vraag. Hier kun je een tegelijk aanvinken. Dit geen 
probleem want je kunt meerdere aanmaken, zoals we zo zullen zien. Ik heb er voor 
gekozen zodra er een advertentie in de rubriek Gratis: Berichten komt, een bericht te 
krijgen ( en alleen bij aanbod). Klik op OK. En je krijgt het volgende scherm.



Je ziet de naam iets1 hier terug.  Om nog een advertentie-interesse toe te voegen, klik 
weer op OK achter Advertentie-interesse toevoegen. Je krijgt dan weer het volgende 
scherm.

Deze heb ik iets2 genoemd nu heb ik gekozen voor het type vraag in de advertentie 
categorie Gratis: Berichten. Klik op OK en je krijgt het volgende scherm.



Je ziet nu twee interesses. Als je een interesse wilt verwijderen klik dan op het rode krius 
achter de naam. Je kan deze interesses nu ook wijzigen. Klik op het potloodje achter de 
naam en je krijgt dit scherm.

Klik op wijzigen en je kunt alles wijzigen. Voer de wijzigingen door door op OK te klikken.

Wat gebeurt er hierna in dit geval. Als iemand een advertentie in de rubriek gratis: berichte 
zet, hetzij vraag of aanbod, krijg je in bericht. Als je je berichten door hebt laten sturen 
naar je emailadres, krijg je een emailbericht.

Je kan ook bijvoorbeeld een zoekterm invullen. Let er daarbij op dat je het een eenduidige 
term gebruikt. Voorbeeld: ik vul in taart. Nu krijg ik ook bericht als iemand het woord 
apestaartje in de advertentie gebruikt. Dit kan je oplossen door een spatie voor en achter 
het woord in te vullen.


