De Account Activatie mail
Je ontvangt vandaag een e-mail van het e-mailadres support@incrowdpro.com dat er een account
voor je is aangemaakt bij Happy. Hieronder zie je hoe deze e-mail eruit ziet:

Je klikt op ‘deze link’ of kopieert de URL die daaronder staat in je browser, zodat je op de juiste
website uitkomt.
Je kunt nu je account valideren en tegelijkertijd een wachtwoord kiezen. Je kiest een wachtwoord dat
voldoet aan de beschrijving die erbij staat. Daarna klik je op Account valideren.
Als je account gevalideerd is, krijg je twee keuzes in het volgende scherm: je kunt inloggen via de
website door op ‘Log in’ te klikken of klikken op de button ‘Download’.
Inloggen op de desktopversie
Heb je gekozen voor ‘Log in’? Dan kun je met je e-mailadres en je zojuist gekozen wachtwoord direct
inloggen in de app. Ben je je wachtwoord vergeten? Dan kun je dat in dit inlogscherm aangeven.

Happy downloaden
Je kunt Happy op je telefoon of tablet downloaden door op ‘Download’ te klikken. Je krijgt de keuze
om de app voor een Android-apparaat te downloaden of op een iPhone of iPad.
Je wordt direct doorgestuurd naar de juiste Store als je hier de goede keuze maakt.
Wil je de Happy op een later moment downloaden en ben je de link kwijt? Kijk op
https://huisenhypotheek.incrowdpro.com/download.html en download de juiste versie voor jou
mobiele apparaat.

Klik op installeren en download de app. Wanneer Happy is geïnstalleerd, kun je inloggen met je emailadres en wachtwoord.
Je krijgt de vraag of je voortaan sneller in wilt loggen. Hier kun je je eigen optie kiezen.
In het menu bovenin (iPhone: de 3 puntjes rechtsboven, Android: de 3 streepjes linksboven) vind je
de ongelezen berichten en je instellingen terug. Bij instellingen kun je aangeven of je pushberichten
wilt ontvangen. Wij raden je aan om de pushberichten op AAN te zetten.

