Borchwerf I & Majoppeveld gebruiken een
modern communityplatform
Download de Chainels App en lees
alles over Borchwerf I & Majoppeveld
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"Sluit alle ramen en deuren i.v.m. ernstige rookontwikkeling;
Uitnodiging voor de informatie- bijeenkomst; Agenda voor
de ALV; Dinsdag a.s. starten de wegwerkzaamheden; Open
dag ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum."
Terug

Er gebeurt veel op ons bedrijventerrein dat van groot belang
Verdachte Auto
Borchwerf I & Majoppeveld
1 uur geleden

Peter Veldman: Let op, zojuist probeerden een

is voor uw onderneming en relaties. Om alle informatie
direct met alle betrokken partijen te kunnen delen gebruiken
we Chainels.

paar mannen op ons parkeerterrein of alle auto’s
wel op slot stonden. Toen we ze benaderden
reden ze snel weg in een zwarte Volkswagen
Golf, kenteken 77-ZZZ-8. Heeft u .......

Chainels is een modern intranet. U vindt er snel alle
informatie: nieuws, meldingen, evenementen en belangrijke
telefoonnummers. U kunt ook zelf reageren, stemmen of
berichten plaatsen. Het communicatie platform Chainels is
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Check de gegevens op uw eigen bedrijfspagina en
download snel de app! Dan bent u ook mobiel bereikbaar.
Tot ziens op Chainels!
Parkmanagement Borchwerf I & Majoppeveld

Hoe gebruik ik Chainels voor het eerst?

1

Klik op de activatielink die u heeft ontvangen in de e-mail.

2

Kies een gebruikersnaam en wachtwoord. Volg de
stappen op het scherm. Let op: met deze inloggegevens
heeft u toegang tot zowel de app als de website
Borchwerf I & Majoppeveld

www.chainels.com.

3

Vul de informatie op uw bedrijfsproﬁel aan en lees al het
nieuws over uw community.
U kunt uw bedrijfsinformatie altijd aanpassen via de
‘Bewerk proﬁel’ knop.

Hoe installeer ik de Chainels App?

1

Ga op uw smartphone naar www.chainels.com en kies
voor Android of iOS. Of ga naar de Google Play Store of
Apple App Store en zoek naar Chainels.

2

Klik op 'Download' en voer indien gevraagd uw Apple ID in
of uw wachtwoord van Google Play Store.

3

Open de app en voer eenmalig uw e-mailadres en het
wachtwoord van uw Chainels account in.
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Problemen met inloggen?
Klik voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord op ‘wachtwoord vergeten’ in de app of rechts
bovenin de menubalk op www.chainels.com. Neem voor overige vragen contact op met:
Olav Posthumus | Parkmanager bedrijventerrein Borchwerf
Pieter Wierckx

|parkmanager@ovborchwerf.nl

| Parkmanager bedrijventerrein Majoppeveld |ovmparkmanager@gmail.com

Parkrangers bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld

|rangers@sofr.nl

| 06-53248963
| 06-83576999
| 06-82285309

