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Paswoord aanvragen
Alle aangesloten leden (verenigingen en individuele leden) kunnen via een persoonlijk
gebruikersaccount toegang krijgen tot een aantal specifieke gegevens omtrent hun lidmaatschap.
Onbevoegden zullen bijgevolg geen inzage krijgen in deze gegevens omdat de toegang beveiligd zal
worden via een persoonlijk paswoord.
Dit paswoord mag u zelf kiezen en samenstellen maar moet vanuit
beveiligingsoogpunt beantwoorden aan enkele basisvoorwaarden.

Het moet minstens acht tekens (letters, cijfers, leestekens) bevatten;
Zorg voor een goede combinatie door ook gebruik te maken van hoofdletters en kleine
letters;
Er mogen GEEN SPATIES in het wachtwoord staan.
Voorbeeld:
Goede combinatie = 26Ad3g8w
Slechte combinatie = 1234A BCD
Noteer het door u gekozen paswoord ergens, want u zal het nodig hebben telkens
wanneer u in de toekomst wenst in te loggen op deze website.
Aangezien uw paswoord door de F.E.N.-administratie moet gevalideerd (goedgekeurd) worden,
dient u bijgevolg allereerst een aanvraag te doen. Daaropvolgend zal de F.E.N.-administratie de
nodige controles uitvoeren, waarna u enige tijd later een bericht zal ontvangen of het door u
gekozen paswoord al dan niet kan toegekend worden.
Het paswoord hebt u nodig om toegang te verkrijgen tot alle onlinetoepassingen.
Wat de rubriek "Mijn gegevens" betreft raden wij u aan alle gegevens grondig te
controleren en mocht u fouten of gebreken ontdekken ze ons meteen te signaleren. Dit
kan u pas nadat u ingelogd bent via uw paswoord.

Inlichtingen betreffende de aanvrager
Gegevens E-mailadres : *
Van de persoon die de aanvraag doet
Lidnummer (4 karakters bv. 0000): *
Vul hier het lidnummer van de vereniging/individueel lid
Naam van de vereniging:*
Ter verificatie om misbruik te voorkomen. Individuele leden vullen
hier hun adres in.
Paswoord:*
Je paswoord moet minstens uit 8 characters bestaan, met minimum 1 cijfer en een
hoofdletter.
Paswoord ter controle:*
Ter verificatie om typfouten te voorkomen.
Uw huidig IP adres is: 54.162.165.158
Versturen
Bron: http://fenvlaanderen.be/node/130
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