
1.

Deze leidraad begeleidt je stap voor stap hoe je als lid bij de
eerste keer inloggen op de nieuwe website een nieuw
wachtwoord aanvraagt of hoe je dat later doet wanneer je
je wachtwoord zou vergeten zijn. Deze stappen hoef je
slechts eenmalig te doen.

Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord? Ga naar onze website
https://compostelagenootschap.be. Op de thuispagina zie je
rechts een zijbalk met bovenaan een veld Gebruikersnaam
en een veld Wachtwoord. Vul hier NIETS in!
Klik op de knop Inloggen. Je gaat naar een nieuwe pagina.

LEIDRAAD - WACHTWOORD VERKRIJGEN

Klik op Wachtwoord vergeten.
Een nieuwe pagina opent zich.

Vul hier NIETS in!

Volg op de nieuwe pagina de hieronder aangegeven in-
structies.

Vul je e-mailadres in of als je nog een lid-
nummer hebt, je lidnummer.

Klik daarna op Wachtwoord opnieuw instellen.
Je krijgt een schermboodschap dat er een
e-mail verzonden is naar je e-mailadres.

https://compostelagenootschap.be


2.

Ga naar je e-mailprogramma. In dit voorbeeld is dat Gmail.
In je Inbox vind je een e-mail van het Vlaams Compostela-
genootschap terug. Mogelijk vind je de e-mail in de map Re-

clame zoals in dit voorbeeld of in het uitzonderlijke geval in
de map Spam. Maak je geen zorgen, de e-mail is veilig om te
openen.

Wanneer je de e-mail opent, krijg je onderstaand scherm.
Lees de tekst en volg de instructie.

Klik op de linktekst, die je automatisch naar
de website van het Genootschap stuurt.



3.

Terug op de website van het Genootschap, bedenk je een
nieuw wachtwoord. Volg daarna de instructies hieronder.

Vul je nieuw bedachte wachtwoord in. Het moet minstens 9 karakters lang
zijn. Dan is het MEDIUM sterk. Een STERK wachtwoord is minstens 12 ka-
rakters lang. Gebruik best een combinatie van zowel kleine als grote letters,
getallen en tekens zoals ! ” $ % &). Klik daarna op Opslaan.

Krijg je de melding dat je een ZWAK wachtwoord hebt in-
gevoerd, bedenk dan een sterker wachtwoord.

Melding te ZWAK wachtwoord.

Volg de aanbevelingen in de TIP om een sterk
wachtwoord in te voeren. Klik daarna op Opslaan.

Volg op de nieuwe pagina de instructies hieronder.

Vul je pas opgeslagen wachtwoord in.

Vul vul je e-mailadres in of, voor wie nog een
lidnummer heeft, je lidnummer

Klik daarna op LOG IN. Klaar.


