Aanvullend Educatief materiaal via MyAccount
Op de website JnJvisioncare.nl en JnJvisioncare.be vindt u veel achtergrond informatie,
instructievideo’s, handige instructie kaarten en interessante artikelen over onze producten maar
ook over het toepassen van contactlenzen in het algemeen. Daarnaast vindt u er ook een
overzicht van evenementen en trainingen die Johnson & Johnson Vision organiseert en een
overzicht van data waarop virtuele meetings en trainingen plaatsvinden.
Om toegang te krijgen tot al deze informatie heeft u slechts een MyAccount nodig en deze is
kosteloos en in een paar simpele stappen aan te maken. Het enige wat u nodig heeft is een
emailadres om mee in te loggen.
Belangrijk: ook zonder een klantnummer kunt u een MyAccount aanmaken en toegang houden
tot alle achtergrond informatie!
Hieronder staat beschreven hoe u in 3 stappen een MyAccount aanmaakt en eventueel uw
Johnson & Johnson Vision Care account eenvoudig koppelt.

❶

Ga naar www.jnjvisioncare.nl of www.jnjvisioncare.be en klik op <registreren>
(rechtsboven op de pagina)

Vul de gevraagde velden in.
Een aantal van deze velden
zijn verplichte velden omdat
zonder deze informatie geen
MyAccount aangemaakt kan
worden.

❷

Onderaan de pagina kunt u de
manier van contact instellen.

Indien u alle velden heeft ingevuld kunt u op <Next>
klikken

❸

Indien u dit wenst kunt u uw
Johnson & Johnson Vision
account koppelen aan uw
MyAccount. Heeft u geen
klantnummer of wilt u deze
niet koppelen kunt u naar de
volgende stap gaan door op
<Skip> te klikken.
Indien u uw Johnson &
Johnson account aan
MyAccount wilt koppelen
kunt u hier de gegevens
invullen en vervolgens op
<Check Practice> klikken.
Als u niet beschikt over een
eCommerce account of deze
niet wilt koppelen klikt u
eenvoudig op <Skip>

Gefeliciteerd, u heeft nu een MyAccount aangemaakt en bent op uw MyAccount pagina. Items die
achter MyAccount zitten zullen nu beschikbaar zijn. Mocht u vragen hebben of problemen tegen
komen dan kunt u gewoon contact met ons opnemen.

