
Voor inloggen op de leden-website is van nu af zowel een gebruikersnaam als een wachtwoord 
nodig. Deze instructie legt uit hoe het moet. Deze 5 stappen zijn alleen de eerste keer nodig. 
 
Stap 1 
Door een klik op de inlog-knop kom je op de Leden-login pagina. Typ daarin je emailadres . Dat is het 
bij onze administratie bekende adres. (Weet je dat mailadres niet meer kijk dan onder "NB"aan het 
eind van deze instructie). 
Typ een paar willekeurige karakters  in 
het wachtwoordveld (maakt niet uit 
wat). Klik je vervolgens op "inloggen"  
dan krijg je het plaatje hiernaast: 
 
Stap 2 
Klik op de blauwe tekst "Je 
wachtwoord vergeten?". Er komt een 
nieuw venster (met W-logo). 
Daarin moet je nu (nogmaals) je email-adres invullen. Klik daarna op 
de blauwe knop "Nieuw wachtwoord aanmaken". 
 
Stap 3 
Open nu je emailprogramma. Er verschijnt een email met afzender 
"Wordpress". Als je die mail opent zie je een regel " Ga naar dit 
adres om je wachtwoord opnieuw in te stellen:". 
Meteen daaronder staat een 
(lange) gekleurde link. Klik ergens 
in die gekleurde tekst (maakt niet 
uit waar). 
 
Stap 4 
Vul nu een zelfgekozen wachtwoord in (Klik op het 
oogje om te kunnen zien wat je hebt ingetypt). 
Het systeem vraagt om minstens 12 karakters op te 
geven, waaronder behalve letters ook een of meer 
cijfers of speciale tekens. 
(Als je dat niet wilt kun je aanvinken "bevestig het 
gebruik van een zwak wachtwoord".) 
Let op: Onthoud goed wat je hebt ingetypt!! 
Klik tenslotte op "wachtwoord opslaan". 
 

Laatste stap: 
Klik op "Ga naar Ledenlogin". 
Dus NIET op de blauwe tekst "inloggen" Klikken! 
 
Vanaf nu kun je inloggen via één stap, met je e-
mailadres en je zelf opgegeven wachtwoord. 
 

  



NB. Als je in een van de voorgaande stappen een emailadres hebt ingevuld dat niet bekend is bij 
Maas en Roer, dan krijg je de nevenstaande foutmelding.  
Vul dan alsnog je emailadres in 
zoals je dat eerder aan de 
administratie hebt 
doorgegeven. Of geef je 
(nieuwe) emailadres door aan 
de administratie. Zodra dat 
verwerkt is kun je alsnog 
inloggen. 


