
Seniorenkring DuPont 
Veel gestelde vragen 

Hoe kan ik mij lid maken? 

Klik in de rechter bovenhoek op het woord “Inloggen” 

 

 

Dit brengt je naar het inlog scherm. Klik hier onderaan op de knop “Inschrijven”. 

 



 

Op het volgende scherm vul je al de gegevens in. De gegevens waar een rood sterretje bijstaat, zijn 

verplicht in te vullen. 

 

Als het scherm is ingevuld, klik je op de knop “bewaren”. De beheerder van de website wordt dan op 

de hoogte gebracht van je inschrijving. Zodra de beheerder uw aanvraag heeft goedgekeurd kan je 

op de website inloggen. 

Hoe kan ik inloggen? 

Klik in de rechter bovenhoek op het woord “Inloggen” 

 

 



Vul je email adres en wachtwoord in. Daarna klik je op de knop “Inloggen” 

 

 

Nadat je bent ingelogd, verschijnt rechtsbovenaan je naam. Onderaan in de linker menu, worden 

enkel extra mogelijkheden zichtbaar. 

 

 

Hoe kan ik uitloggen? 

Als je op een publieke PC werkt, is het aangeraden om je ook uit te loggen. Anders kunnen vreemden 

die na u deze PC gebruiken ook aan de afgeschermde gegevens. Om uit te loggen klik je op het woord  

“Uitloggen” rechtsbovenaan. 

 



Ik ben mijn wachtwoord vergeten! 

Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan om het woord “inloggen” rechtsbovenaan. Vul enkel je 

email adres in klik op de knop “Paswoord vergeten?”. 

 

Er wordt automatisch een email verstuurd naar het ingegeven email adres. Op het scherm verschijnt 

bovenaan een bevestiging. 

Het kan zijn dat deze email niet onmiddelijk in je mailbox beland. 

 

 



Het mail bericht bevat een nieuw automatisch gegenereerd wachtwoord. Met dit wachtwoord kan je 

inloggen.  

 

Het is aangeraden om dan onmiddelijk uw wachtwoord te wijzigen naar een door jou gemakkelijker 

te onthouden wachtwoord. Hiervoor klik je, nadat je terug bent aangelogd, op de knop “Mijn 

account” in het linker menu. 

 

In het vakje “Oud paswoord” vul je het wachtwoord dat je ontvangen hebt via mail. Daarna herhaal 

je twee maal je nieuwe wachtwoord. Bevestig door op de knop “Wijzigen” te klikken. 

 

 



Moet ik telkens ik de website bezoek inloggen? 

Nee, inloggen is enkel nodig als je het afgeschermde gedeelte van de website wil bezoeken. 

Bijvoorbeeld, je merkt dat er nieuws is voor leden. 

 

 

Je hoeft hiervoor niet op “Inloggen” te klikken. Klik op de tekst “berichten” onder de hoofding 

“Nieuws voor leden”. Je wordt dan automatisch naar het inlog scherm afgeleid. 

Nadat je bent ingelogd, wordt je automatisch naar het “Nieuws voor leden” gebracht. 

  

 


