1/5

IK BEN MIJN WACHTWOORD EN/OF
MIJN LIDNUMMER VERGETEN



Surf naar http://www.route-des-sel.org/
Dit is de startpagina (schermafdruk 1).

Door op "Faire une demande d’adhésion" te klikken ontvang je – OP HET E-MAILADRES DAT JE
GEBRUIKTE VOOR JE INSCHRIJVING! –een link die je tijdelijk zal toelaten je persoonlijk wachtwoord
te creëren.




Schermafdruk 1
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Je komt op volgend scherm terecht (schermafdruk 2):

Vul het emailadres in dat je gebruikte voor je inschrijving.
Vul dit veld in met het antwoord op de rekensom om zeker te zijn dat je een mens bent...
Klik daarna op [Transmettre le nouveau mot de passe par courriel].







Schermafdruk 2 [

HOU GEEN REKENING MET HET SCHERM DAT NU VERSCHIJNT !
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Verlaat de website en open je mailbox, er is een mail van contact@route-des-sel.org (schermafdruk 3).
Het onderwerp is: « Nouveau mot de passe Route des SEL pour ‘je NAAM’ ».
In deze mail staan ook je lidnummer, wat tevens je login is en links naar informatiepagina’s, gooi hem niet
weg.
Klik op de link in de e-mail.

Je naam



Schermafdruk 3




Je wordt naar de website geleid en ziet volgend scherm (schermafdruk 4).
Je krijgt de mogelijkheid je wachtwoord te veranderen, maar slechts voor een tiental dagen, tot de datum
die vermeld staat in het scherm, en slechts een keer.
Klik op [Se connecter] .

Je naam


Schermafdruk 4
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Bovenaan volgend scherm (schermafdruk 5) lees je dat je de tijdelijke link gebruikt hebt, deze dien je
voortaan niet meer gebruiken, je kan nu een wachtwoord invullen.



Schermafdruk5
4
Vul op het scherm (schermafdruk 6) het e-mailadres in, waarmee je je hebt ingeschreven. 



een nieuw, zelf gekozen wachtwoord twee maal in .



Klik, helemaal onderaan het scherm, op de knop


Je e-mailadres




Schermafdruk6
4


Bovenaan het volgende scherm zie je deze boodschap
[Boodschap: de wijzigingen zijn opgeslagen.]
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Voortaan kan je inloggen op de site in de rechterkolom met:
o

je lidnummer 

o

Je nieuwe wachtwoord 

en op [Se connecter]  klikken.





