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Stap 2: Inloggen
U heeft een e-mail ontvangen met daarin
de vraag om uw wachtwoord te wijzigen.

Hoe kunt u inloggen op uw persoonlijke account? Wij leggen dit graag

Maak een nieuw wachtwoord aan.

stap voor stap aan u uit. Belangrijk om te weten is dat er een e-mailadres

Als u dit heeft gedaan kunt u inloggen op

Klaar voor de toekomst? Start! De wereld digitaliseert in een snel

uw persoonlijke pagina (zie Fig. D) met uw

van u bij ons bekend moet zijn. Weet u niet zeker of het correcte

e-mailadres en het wachtwoord dat u zojuist

tempo, dan kunnen wij, als Groene Kruis Ledenorganisatie, natuurlijk

heeft aangemaakt. Klik op ‘inloggen’ om

e-mailadres bij ons bekend is? Neem dan contact met ons op. Zonder

door te gaan naar uw persoonlijke pagina

niet achterblijven! Met het nieuwe Groene Kruis ledenportaal kunt

Fig. E

e-mailadres kunt u helaas niet inloggen in het Groene Kruis ledenportaal.

(zie Fig. E).

u vanaf nu alles online zelf regelen rondom uw lidmaatschap. Hoe
dat werkt? Dat leggen wij graag aan u uit in deze folder.

Stap 1. Wachtwoord opvragen
Om in te loggen op uw eigen account gaat u
eerst naar www.groenekruisleden.nl. Klik op

Stap 1
Fig. A
Fig. F

de knop ‘Mijn Groene Kruis’ in de rechter

Nog niet helemaal klaar om online alles zelf te regelen?

van het Groene Kruis ledenportaal

u uw gegevens aanpassen, uw bankrekening-

(zie Fig. A).

nummer wijzigen, een ledendienst aanvragen,
u inschrijven voor onze nieuwste uitstapjes,

Als u voor de eerste keer wil inloggen,

evenementen of bijeenkomsten en uw

klikt u op ‘wachtwoord opvragen’ (zie Fig. B).

lidmaatschap beëindigen. Hoe dit werkt?

Vul bij ‘gebruikersnaam’ het e-mailadres in
dat bij ons bekend is (zie Fig. C). U ontvangt

Alles op één locatie binnen handbereik

Vragen? Bel ons op telefoonnummer

088-61 076 54

Dat wijst zich vanzelf in het portaal (zie

Fig. B

voorbeeld Fig. F t/m H)!

nu automatisch een e-mail.

Stap 3

Snel en gemakkelijk uw gegevens wijzigen
Online inschrijven voor uitstapjes, evenementen
of bijeenkomsten

Welkom op uw persoonlijke pagina! Hier kunt

bovenhoek om naar de inlogpagina te gaan

Wij staan ook nog telefonisch voor u klaar!

Een greep uit de vele voordelen

Stap 3: Uw persoonlijke pagina

N.b. Het kan even duren voordat u een e-mail
ontvangt. Heeft u na 24 uur nog geen e-mail
ontvangen? Bel dan om te controleren of het
juiste e-mailadres bij ons bekend is.
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