Eens succesvol aangemeld ziet u bovenaan rechts op de “Home” pagina uw weergavenaam:
De weergavenaam is hier bij wijze van voorbeeld
“testuser”. Klik op uw weergavenaam om uw profielgegevens aan te passen. Klik op “Uitloggen” om
u af te melden en de ledenzone te verlaten.
Als u klikt op uw weergavenaam krijgt u het volgend scherm:

Dit scherm heeft bovenaan volgende mogelijkheden:
1)
2)
3)
4)

Beheer gebruiker
Wachtwoord beheren
Profiel beheren
Beheer diensten.

Standaard komt u terecht in de eerste mogelijkheid: “Beheer gebruiker”.
Hier kunnen de velden Voornaam, Achternaam, Weergavenaam en E‐mail adres aangepast worden.
Klik op “Bijwerken” om de aanpassingen te bewaren.
Klik op “Unregister” om uzelf te schrappen uit de ledenzone, let op… u bent dan niet meer gekend
binnen de ledenzone en kunt er dus ook geen verder gebruik van maken.
Klik op “Wachtwoord beheren” als u een nieuw wachtwoord wenst in te stellen, dit gebeurt op
volgend scherm:

Uw huidig wachtwoord (oud)

Uw nieuw wachtwoord

Klik “Wachtwoord wijzigen” om het nieuwe wachtwoord te activeren.

Klik op “Profiel beheren” om uw persoonsgegevens aan te passen:

Voornaam, Achternaam, Geslacht (keuzelijst) en Geboortedatum zijn wijzigbaar.

Straatnaam, Plaatsnaam, Regio, Land (keuzelijst) en Postcode zijn wijzigbaar.

Telefoon, Gsm, Telefoon (Werk), Fax, Website en IM zijn aanpasbaar.

Hier kunt u desgewenst uw biografie kwijt, de tijdzone juist instellen en uw voorkeurstaal kiezen
uit de keuzelijst.

Dit zijn de 4 belangrijkste motoren uit uw verzameling.

Als uw persoonsgegevens zijn aangepast, klik

om de wijzigingen op te slaan.

Klik op “Beheer Diensten” om uw eventueel in of uit te schrijven voor bepaalde diensten, bv
abonnementen, nieuwsbrieven en dergelijke . Dit gebeurt door middel van een RSVP (répondez, s'il
vous plaît) code:
De code wordt
ingebracht en klik daarna op de link “Abonneren” om u op deze dienst in te schrijven, of de link
om u uit te schrijven.

