Wachtwoord vergeten?

Stap 1. Inlogscherm invullen
 Ga naar www.neurofibromatose.nl en klik boven aan het scherm op ‘login’ . Onderstaand
invulscherm wordt dan getoond. Vul je gebruikersnaam in. Als je al voor oktober 2012 lid bent
en nu voor de allereerste keer aanlogt, is dat je lidnummer. Als je al vaker ingelogd bent
geweest of als je lid geworden bent na oktober 2012, dan is dat je e-mailadres. Als je toch niet
meer weet wat jouw gebruikersnaam is, stuur dan een mail naar Michel Aarts
michel.aarts@capgemini.com. Hij helpt je dan verder.



Klik op de link ‘Wachtwoord vergeten’

Stap 2. Wachtwoord resetten


Nadat je de link ‘Wachtwoord vergeten’ hebt aangeklikt, verschijnt onderstaand scherm. Vul je
e-mailadres in en klik op ‘Verstuur’.
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Het volgende scherm wordt vervolgens getoond. Je hoeft verder niets in te vullen. Klik op het
kruisje om het scherm te sluiten.



Als je een e-mailadres hebt ingevuld in gebruikersnaam dat de website
www.neurofibromatose.nl niet herkent, dan verschijnt onderstaande boodschap. Stuur dan een
mail naar Michel Aarts, michel.aarts@capgemini.com en hij helpt je dan verder.
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Stap 3. Ga naar je mailbox en zoek naar de mail van Webmaster
neurofibromatose.nl
Het onderwerp van de mail is ‘Login informatie’.
De mail opent met jouw gebruikersnaam. Klik op de link die in de mail staat vermeld.

[Gebruikersnaam],
Om je wachtwoord te resetten bezoekt u de volgende link:
http://neurofibromatose.nl/?ACT=18&id=code
Uw wachtwoord zal vervolgens gerest worden en naar u verstuurd worden.
Als u uw wachtwoord niet wil resetten kunt u deze mail negeren. Deze mail zal
binnen 24 uur verlopen.
Vriendelijke groet,
Neurofibromatose Vereniging Nederland

Als het is gelukt, dan verschijnt de volgende boodschap op het scherm:

Stap 4. Ga naar je mailbox en zoek naar de laatste mail van
Webmaster neurofibromatose.nl
Het onderwerp van de mail is ‘Nieuwe inloggegevens’.
De mail opent met jouw gebruikersnaam. Het nieuwe wachtwoord staat erin vermeld.
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[Gebruikersnaam],
Bijgevoegd uw nieuwe inloggegevens:
Gebruikersnaam: [Gebruikersnaam]
Wachtwoord: [nieuw wachtwoord]
Vriendelijke groet,
Neurofibromatose Vereniging Nederland
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