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Om je Creative Cloud-abonnement te verlengen heb je enkel de door ons verstrekte inwisselcode
nodig.
1. Bestel je nieuwe jaarabonnement voor Adobe Creative Cloud via Slim.nl en ontvang een inwisselcode.
Al besteld? Ga naar stap 2
2. Ga naar de website van Adobe
3. Klik op aanmelden

3. Meld je aan met je bestaande Adobe ID
Is dit een extra abonnement naast je huidige lidmaatschap? Maak dan een nieuw Adobe ID aan door te
klikken op 'Een Adobe ID ophalen'.

4. Klik op je gebruikersnaam
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5. Klik op ‘Account beheren’

6. Adobe vraagt je om nogmaals aan te melden
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7. Klik op 'Lidmaatschappen en producten'

8.

Klik op 'Abonnement beheren'.
Is je huidige abonnement al verlopen? Ga dan naar stap 13.

9.

BELANGRIJK:

Controleer of je bij je vorige abonnement geen creditcardgegevens bij Adobe hebt achtergelaten. Mocht
je deze gegevens wel achter hebben gelaten, zal je na het klikken op ‘betalingsgegevens bijwerken/
toevoegen’ jouw creditcardgegevens zien staan. Is dit het geval, neem dan eerst contact op met de
klantenservice van Adobe zodat zij deze gegevens kunnen verwijderen. Hierdoor voorkom je dat je
teveel voor je abonnement betaalt.
Contact opnemen met Adobe kan op de volgende manieren:
• Telefonisch: 020-2013331 (gesprek in het Engels)
• Chat: https://helpx.adobe.com/nl/creative-cloud.html
Heb je geen creditcardgegevens achtergelaten? Dan staat er achter ‘betalingsmethode’ dat je een
inwisselingscode hebt gebruikt. Je kunt nu gelijk door naar stap 10.
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10. Klik op inwisselcode inwisselen

11. Voer hier de inwisselcode, die je op Slim.nl bij installatiecodes kunt vinden, in en klik op OK.

12. Klaar! Als je abonnement al verlopen was voordat je deze ging verlengen, kan het zijn dat de
gegevens niet direct worden bijgewerkt. Dan kan het zijn dat je bij het opstarten van
bijvoorbeeld Photoshop de melding krijgt dat je abonnement verlopen is. Klik dan op “opnieuw
proberen”. Het kan een kwartiertje duren voordat je gegevens zijn bijgewerkt.
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13. Je abonnement is al verlopen en staat niet meer vermeld zoals op afbeelding 8.
Een inwisselingscode inwisselen om je lidmaatschap te activeren
Open creative.adobe.com/nl/educard. Heb je een Adobe ID? Voer deze in samen met je
Adobe-wachtwoord, en klik op Aanmelden.

LET OP! Voer geen creditcardgegevens in en kies niet voor automatisch verlengen. Zo
voorkom je dat je teveel voor je abonnement betaalt.

