
Super tof dat je je hebt 
aangemeld voor E-commerce 

Marketplace Mastery!



Zorg ervoor dat jij je PDF bij 
de hand hebt en dit 

aanvraagproces op een laptop 
of desktop computer gaat 

uitvoeren



Je moet namelijk je persoonlijke 
PDF kunnen uploaden in de STAP 

portal!

Je vind je PDF door op het 
onderwerp “PDF STAP subsidie” 

te zoeken in je inbox!



Dit zijn de instructies voor het 
aanvragen van het STAP 

budget op 1 juli..



Het kan zijn dat er een digitale 
wachtrij is bij de aanvraag van 

jouw STAP-Subsidie



Geloof me… het is het 
wachten waard :-)



Voor de eerste 300 mensen die 
zich aanmelden op 1 juli heb 

ik nog iets speciaals..



Alleen de eerste 300 
aanmelders krijgen het 

volgende:



Het boek ‘Nu of Nooit op 
Amazon’ gratis thuisgestuurd 

T.W.V. €29,95



Toegang tot de exclusieve 
DWARFS masterclass



Hierin ga ik je uitleggen hoe je 
exponentieel kunt groeien in de 

e-commerce..



Dwarfs Masterclass 
T.W.V. €137,00!



En je krijgt ook nog eens 3 
gratis ebooks!



Dit MEGA spektakel is alleen 
voor de eerste 300 

aanmelders op 1 juli!



Maar dit is nog niet alles..



Ik verloot ook nog een Apple 
MacBook Pro (t.w.v. €2149) 

onder de eerste 300 deelnemers!



Ik ga je nu stap voor stap 
meenemen door het proces..



Stap 1: Ga naar: 
www.stapuwv.nl/login



Stap 2: Klik op log in met DigiD 
(zoals hieronder aangegeven



Stap 3: Log in met jouw DigiD 
gegevens



Stap 4: Nadat je bent ingelogd, 
opent onderstaand scherm. 



Hier vul je jouw emailadres en 
telefoonnummer in..



Stap 5: Klik vervolgens op 
"Vraag STAP-budget aan"



Stap 6: Klik vervolgens wederom 
op "Vraag STAP-budget aan"



Stap 7: Klik hier vervolgens op 
"Doorgaan"



Stap 8: Controleer hier of jouw 
gegevens kloppen..



Klik daarna op "Volgende"



Stap 9: Upload vervolgens de PDF met het 
aanmeldingsbewijs die je van ons 

ontvangen hebt..



Stap 10: Vul daarna jouw 
studentnummer in..



Het studentnummer vind je in de 
PDF met jouw aanmeldbewijs. 



Het nummer begint met: 
PTTFXXXXXXX



Stap 11: Vervolgens ga je zoeken naar 
ons aanbod via "Selecteer uw scholing"



Stap 12: Onderstaand scherm wordt 
geopend..



Zoek bij "Naam Opleider" naar: 
Talentfirst



Wanneer je dit doet zie je 
"E-commerce-marketplace-mastery" 

verschijnen



Je klikt vervolgens op "Kies Activiteit"



Stap 13: Wanneer je op "kies activiteit" 
hebt geklikt, kun je klikken op 

"volgende"



Startdatum scholingsactiviteit: 
01-08-2022



Einddatum scholingsactiviteit: 
31-08-2022



Uitvoerlocatie: Online



Subsidiebedrag: €999,00



Stap 15: Vul hier alle gegevens in



Stap 15: Vul hier alle gegevens in



Stap 15: Vul hier alle gegevens in



Stap 16: Controleer alle gegevens die je hebt 
ingevuld en klik onderaan de pagina op 

"Volgende"



Stap 17: Vink beide aan wanneer je alles juist, 
en naar waarheid hebt ingevuld.. En je bent 

klaar om te versturen..



Dit zijn alle stappen die je 
moet doorlopen om het STAP 

budget aan te vragen..



Zoals ik al vertelde aan het 
begin van de video.. Krijgen 

de eerste 300 aanmelders iets 
speciaals!



Alleen de eerste 300 
aanmelders krijgen het 

volgende:



Het boek ‘Nu of Nooit op 
Amazon’ gratis thuisgestuurd 

T.W.V. €29,95



Toegang tot de exclusieve 
DWARFS masterclass



Hierin ga ik je uitleggen hoe je 
exponentieel kunt groeien in de 

e-commerce..



Dit is T.W.V. €137,00!



En je krijgt ook nog eens 3 
gratis ebooks!



Dit MEGA spektakel is alleen 
voor de eerste 300 

aanmelders op 1 juli!



Maar dit is nog niet alles..



Ik verloot ook nog een Apple 
MacBook Pro (t.w.v. €2149) 

onder de eerste 300 deelnemers!



Zorg er dus voor dat je klaar 
zit op 1 juli om 10 uur om jouw 

STAP budget te claimen..


