
https://business.facebook.comZorg dat je op Facebook bent ingelogd en ga naar https://business.facebook.com.
Ga naar business.facebook.com

Klik rechtsboven op ‘Account maken’.
Maak een account aan
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STAP 02

Voordat we voor je van start kunnen met 
adverteren op Facebook en Instagram heb je 
allereerst een Facebook bedrijfsaccount 
nodig. Dit bedrijfsaccount maak je als volgt 
aan:

STAP 01
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Op het eerste scherm vul je je bedrijfsnaam en accountnaam in. Vul daarnaast je eigen naam in en het 
zakelijke e-mailadres dat je wilt koppelen aan de bedrijfsmanager. Klik daarna op ‘Volgende‘.

Op het volgende scherm vul je de bedrijfsgegevens in. Als je de bedrijfsmanager wil gebruiken voor 
adverteren, dan selecteer je onder het kopje ‘Zakelijk gebruik’ de optie ‘Eigen goederen of services 
promoten‘ aan. Wanneer je alles ingevuld hebt klik je op ‘Verder‘.

vul je gegevens in

STAP 03



Log in op business.facebook.com

Op de overzichtspagina van je bedrijfsmanager klik je rechtsboven op ‘Bedrijfsinstellingen‘.
Ga naar Bedrijfsinstellingen

3

STAP 02

Wil je gaan adverteren op Facebook en/of 
Instagram? Dan heb je een Facebook 
Advetentieaccount nodig. Om hiermee aan 
de slag te gaan heb je allereerst een Facebook 
Bedrijfsmanager nodig.

STAP 01

https://business.facebook.comLog in op https://business.facebook.com.
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Links in het menu onder het kopje ‘Accounts’ klik je op ‘Advertentieaccounts‘. Daarna klik je op ‘Toevoegen‘ 
en kies je voor ‘Nieuw advertentie account aanmaken‘.

In het eerste scherm kies je een naam voor je advertentieaccount. Stel de juiste tijdzone en munteenheid in 
en klik op ‘Volgende‘.

 Advertentie account aanmaken

STAP 03
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In het volgende scherm kies je het bedrijfsmanager account waaraan je het advertentieaccount wil koppelen. 
Hier kies je voor de optie “My Business”. Klik daarna op ‘Maken‘.

Je advertentieaccount is nu aangemaakt! Je dient nog wel een betalingsmethode toe te voegen voordat je 
kunt adverteren

K lik linksboven op ‘Bedrijfsinstellingen‘. Vervolgens klik je links onder het kopje ‘Instellingen’ op 
‘Instellingen‘.

Betalingsmethode toevoegen

STAP 04
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Links in het menu klik je op ‘Betalingsinstellingen‘. Daarna selecteer je de button ‘Betalingsmethode toevoegen‘.

In het volgende scherm kies je de betalingsmethode die jouw voorkeur heeft. Facebook biedt hierbij de 
mogelijkheid voor het koppelen van een Creditcard, een Paypal account of een bankrekening met automatische 
afschrijving. Selecteer de betaalmethode en vul de benodigde gegevens in. Klik vervolgens op ‘Doorgaan‘.



https://business.facebook.comLog in op https://business.facebook.com.
log in op business.facebook.com

Klik linksboven op de knop ‘Bedrijfsinstellingen’. Zie je deze niet direct? Dan vind je de optie ook door 
rechtsboven op het hamburgermenu te klikken en in de rechterkolom op ‘Bedrijfsinstellingen‘ te klikken.

Ga naar Bedrijfsinstellingen
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STAP 02

Heb je een Facebook bedrijfsaccount aangmaakt 
en je advertentieaccount aangemaakt? Dan 
kun je Zeker Weten toegang geven tot je 
bedrijfsaccount. Daarvoor volg je onderstaande 
stappen.

STAP 01
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In het linkermenu onder de kop ‘Gebruikers’ klik je op ‘Personen‘. Vervolgens klik je op de knop ‘Toevoegen‘.

Om Zeker Weten toegang te verlenen voer je het e-mailadres hidde@zekerwetenmarketing.nl in. Vink 
‘Beheerderstoegang‘ aan en klik op ‘Volgende‘.

ZekerWeten toevoegen

STAP 03
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Op het volgende scherm kies je de bedrijfsmiddelen waartoe je ZekerWeten toegang wilt verlenen. Om voor 
jullie te kunnen adverteren hebben wij toegang nodig tot het advertentieaccount en de pagina. Selecteer onder 
‘Pagina’s‘ de pagina waaraan je ons wil toevoegen. Vervolgens vink je rechts aan welke toestemmingen je ons 
wil verlenen. Je kan ons beheerderstoegang verlenen, maar ‘Inhoud publiceren‘ is voldoende.

Onder ‘Advertentieaccounts’ selecteer je het account waarop wij kunnen adverteren. Vink hierbij links 
‘Advertentieaccount beheren‘ aan. Als je gekoppelde catalogi of apps hebt kun je ons hiertoe ook toegang 
verlenen. Heb je al het benodigde aangevinkt? Klik dan op ‘Uitnodigen‘.


