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Activatiecodes bestellen voor FlexBase 
 
Hierna leggen we uit waarom je een activatiecode voor FlexBase nodig hebt en hoe je 
deze kunt bestellen.  

 
Waarom heb je een activatiecode voor FlexBase nodig? 
Je hebt een activatiecode nodig om je account voor FlexBase voor de 1e keer te activeren 
of om je account te verlengen (opwaarderen) nadat hij is afgelopen.  
Zonder activatiecode kun je je account niet activeren of verlengen. 
 
 

Bestelprocedure voor studenten en/of ouders van studenten 

Ga voor het bestellen van een activatiecode voor FlexBase naar: www.flexbase.nl, klik 
vervolgens op de Tab “Bestellen”, zie afbeelding hieronder. 

 
 

Klik daarna in het scherm dat is geopend op “FlexBase Webshop activatiecodes”, zie 
afbeelding hieronder. 
 

 
 
Nadat je op de link geklikt hebt, kom je in de Webshop, zie afbeelding op de volgende 
pagina: 
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In de FlexBase Webshop kun je activatiecodes bestellen voor: 

a. FlexBase bakkerijopleiding Assistent bakker of de nieuwe Entree-opleiding (Niveau 
1) of 

b. FlexBase bakkerijopleidingen niveau 2, 3 en 4 (Uitvoerend banketbakker, 
Uitvoerend broodbakker, Zelfstandig werkend banketbakker, Zelfstandig werkend 
broodbakker, Leidinggevende bakkerij). 

 
Welke activatiecode je nodig hebt is afhankelijk van de opleiding die je gekozen hebt. 
Daarnaast kun je kiezen uit activatiecodes voor een licentie van 6 maanden of 1 jaar. 
 

Let op!: 

 
Voor het bestellen van activatiecodes via de FlexBase Webshop heb je GEEN 
account voor de Webshop nodig! 
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Stap 1: 
Je bestelt de door jouw benodigde activatiecode door achter het gewenste product op 
 “in winkelwagen” te klikken, zie afbeelding hieronder.  
Standaard staat het aantal op 1, wil je meer codes type dan het aantal codes dat je wilt 

bestellen in het betreffende hokje. 
 
  

 
 

 
Vervolgens klik je in de winkelwagen op “bestellen”, zie afbeelding hieronder. 
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In het scherm dat geopend wordt: “Stap 2 Gegevens invoeren”, word je gevraagd 

jouw gegevens in te vullen, zie afbeelding hieronder. 

 

 
 
 
Let op: 
Alle velden (met uitzondering van tussenvoegsel als dat niet van toepassing is) dienen 

ingevuld te worden!  
Vervolgens klik je op “Aanmelden”, zie afbeelding op de volgende pagina. 
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In het scherm dat geopend wordt: “Stap 3 Gegevens controleren”, word je gevraagd 
je gegevens te controleren. Zijn de gegevens correct klik dan op “Bestelling 
controleren”, zie afbeelding op de volgende pagina. 
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In het scherm dat geopend wordt: “Stap 4 Bestelling controleren”, word je gevraagd 
jouw bestelling te controleren en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden & de 
overeenkomst digitale leermiddelen van het NBC (1). 
Vervolgens klik je op “Bestelling afronden” (2)om de bestelling via iDeal te betalen, zie 
afbeelding hieronder. 
 

 



© NBC versie HaWe 20161122  7 

 

 
Na het plaatsen en betalen van je bestelling kun je je activatiecode(s) downloaden uit de 
webshop. De activatiecode krijg je toegestuurd naar het e-mailadres waarmee de 
bestelling is gedaan. 

 
Het kan soms gebeuren dat de email in de spam- of ongewenste mailbox terecht 
komt, controleer deze altijd eerst. Indien je binnen 4 uur na de bestelling geen 
mail hebt ontvangen neem dan contact op met de helpdesk telefoonnummer: 
026 – 800 10 27 of mail naar: helpdesk@flexbase.nl. 
 
 

Let op! 
 
Niet gebruikte activatiecodes kunnen NIET geretourneerd worden! 
 

Betaling 
Om de kosten voor de student zo laag mogelijk te houden kunnen bestelde 
activatiecodes via de FlexBase webshop alleen via iDeal betaald worden en is betaling in 

termijnen NIET mogelijk. 
 
 
Licentie verlengen 
Studenten die een lopende licentie hebben krijgen aan het einde van de licentieperiode 
automatisch bericht dat hun licentie gaat verlopen en dat zij een nieuwe activatiecode 
kunnen bestellen.  
Zie voor het bestellen van een activatiecode voor een verlenging de hiervoor omschreven 
procedure. 

 

Problemen met inloggen, bestellen van activatiecodes of 

het activeren van FlexBase? 

Onze klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer 026 - 800 10 27, op maandag 
tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 
uur. 

Mailen kan ook:helpdesk@flexbase.nl 

  

mailto:helpdesk@flexbase.nl
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Boeken bestellen 

Voor het bestellen van receptenboeken, periode- en/of werkboeken voor FlexBase zijn wij 

een Partnerschap aangegaan met Bol.com. 

Ga voor het bestellen van boeken voor FlexBase naar: www.flexbase.nl, klik 
vervolgens op de Tab “Bestellen” en klik daarna in het scherm dat is geopend op 
“FlexBase Boekenwinkel”, zie afbeelding hierna. 

 

 

In het scherm dat dan geopend wordt (zie afbeelding op de volgende pagina) kun je via 
Bol.com boeken voor FlexBase bestellen. Via de Partnerwinkel kun je ook andere 
artikelen uit de Bol.com winkel bestellen. 

 

http://www.flexbase.nl/
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Voor vragen over bestellingen die je gedaan hebt via de Partnerwinkel bij 
Bol.com moet je contact opnemen met Bol.com. 
 

 

Bestelprocedure voor bedrijven en onderwijsinstellingen 
 
Studentlicenties 
Alleen Bedrijven (boekhandels, etc.) en onderwijsinstellingen kunnen op factuur 
bestellen, zij sturen hiervoor een mail naar: h.wentink@nbc.nl met als onderwerp 
vermelding “Bestelling activatiecodes FlexBase”. 

 
In de mail wordt per module aangegeven hoeveel activatiecodes men nodig heeft. 
Verder dient in de mail te staan aan wie de bestelling en factuur verzonden moet worden. 

 

mailto:h.wentink@nbc.nl
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Let op! 
Eenmaal verstrekte activatiecodes die niet gebruikt worden, kunnen niet geretourneerd 
worden! 
Niet gebruikte activatiecodes verlopen ook aan het einde van een schooljaar, dat is dus 
altijd op 1 oktober aansluitend op het jaar van de start van de opleiding. 
 
Docenten en beheerderslicenties 
Alleen Onderwijsinstellingen kunnen docenten en beheerderslicenties bestellen. Zij sturen 
hiervoor een e-mail naar: h.wentink@nbc.nl.  
 
In de mail wordt per module aangegeven hoeveel activatiecodes en voor welke rol 

(docent of beheerder) men codes nodig heeft. Verder dient in de mail aangegeven te 
worden aan wie de bestelling en de factuur verzonden moet worden en of er een 
kenmerk op de factuur vermeld moet worden. 
 
Docenten/beheerders die al een lopende licentie hebben krijgen in september 
automatisch bericht dat hun licentie per 1 oktober gaat verlopen en dat zij een nieuwe 
activatiecode kunnen bestellen. 
 
Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie mij altijd mailen of bellen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hans Wentink 

 

mailto:h.wentink@nbc.nl

