
HOE REGISTREER IK MIJ ALS LID OP DEZE WEBSITE? 

 

 

Roep de website https://www.wijnclubleuven.be op in je browser. 

Onderaan rechts klikt u in het menu  GEBRUIKERSMENU de optie Registreer u aan. 

U vult het onderstaande scherm in en drukt op <registreren>. 

 

Registreer u 

Gebruikersregistratie 

* Verplicht veld 

Naam * 

 (uw familienaam) 

Gebruikersnaam * 

 (een eigen gekozen, nodig om na registratie in te loggen) 

Wachtwoord * 

 (minstens 4 posities lang) 

Bevestig wachtwoord * 

 (zelfde wachtwoord als zonet ingevoerd) 

E-mailadres *                   (jouw email-adres) 

https://www.wijnclubleuven.be/


Bevestig e-mailadres *     (zelfde email-adres als zonet ingebracht) 

Captcha * (vink de optie <ik ben geen robot> zeker aan) 

Registreren Annuleren   

 

 

Enkele in acht te nemen opmerkingen: 

Het ingevoerde en bevestigde emailadres mag nog niet gebruikt zijn op de website voor de 

registratie. Indien uw partner dus reeds geregistreerd is en u wenst zich ook te registreren (met 

hetzelfde email-adres), dan zal u de melding krijgen dat dit emailadres reeds in gebruik is. 

Zorg er ook voor dat u toegang heeft tot het gekozen emailadres want u zal op dat adres emails 

ontvangen die nodig zijn om u registratie succesvol af te ronden. 

Het wachtwoord dient minstens te bestaan uit 4 posities. 

De optie <ik ben geen robot> dient u zeker aan te vinken. Dit laat het systeem toe te weten dat de 

aanvraag is gebeurd door een fysisch persoon (en geen machine). 

Onthou alvast de zonet ingevoerde gebruikersnaam en uw gekozen paswoord. 

 

Hierna kan u een voorbeeld vinden van een correct ingevuld registratie-scherm: 

Gebruikersregistratie  

* Verplicht veld  

Naam *  

Joris Francois
 

Gebruikersnaam *  

test
 

Wachtwoord *  

*********
 minstens 4 posities lang 

Bevestig wachtwoord *  

*********
 minstens 4 posities lang 

E-mailadres * : joris.francois@outlook.be 

Bevestig e-mailadres * : joris.francois@outlook.be 

https://www.wijnclubleuven.be/


Captcha * (Nota van de webmaster: invullen om zeker te zijn dat het een persoon is die zich 

registreert en niet een machine) 

Registreren Annuleren  

 

 

 

 

U drukt op ‘Registreren’ en ontvangt volgende email op het door jou ingebrachte email-adres (in dit 

voorbeeld dus joris.francois@outlook.be): 

 

Hallo Joris FRANCOIS, 

 

Bedankt voor uw registratie op Wijnclub Leuven (A.O.S.S.L. vzw). Uw account is aangemaakt en dient 

bevestigd te worden voordat u het kunt gebruiken. 

Om uw account te bevestigen klikt u op onderstaande link of u kopieert deze in uw browser: 

 

 https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_

3-x%2Fregistreer- 2F3E41oefpOL98%3D&amp;reserved=0  

 (Nota van de webmaster:deze link is fictief en dus niet bruikbaar) 

 

Na de bevestiging zal een administrator een bericht ontvangen om uw account te activeren. U 

ontvangt een bevestiging zodra dit gebeurd is. 

Wanneer het account geactiveerd is kunt u inloggen op: 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3

x%2F&amp;data=02%7C01%7C%8d78aa993d6%7C84df9e7fe9f640afb43374&amp;sdata=xY2BBgEQ

0b%2Fp4ek9zgYlck8ml0%2BKgKnsZ8rJrxTLbFs%3D&amp;reserved=0  

(Nota van de webmaster:deze link is fictief en dus niet bruikbaar) 

met de volgende gebruikersnaam en wachtwoord: 

 

Gebruikersnaam: testjoris 

Wachtwoord: ******     

(Nota van de webmaster:de gebruiker ziet hier wel zijn paswoord in leesbare tekst) 

 

Belangrijk: 

http://wijnclubleuven.be/joomla_3-x/
mailto:joris.francois@outlook.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2Fregistreer-u%3Ftask%3Dregistration.activate%26token%3D42ad6bdc9e63c187fe1ea0f2ca38c8ca&amp;data=02%7C01%7C%7Ce42172a5edf2498a02a808d78aa993d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130333233241374&amp;sdata=kiKCFQfDu7Q2V%2BMEFZA2A%2FKOT6CNvF%2F3E41oefpOL98%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2Fregistreer-u%3Ftask%3Dregistration.activate%26token%3D42ad6bdc9e63c187fe1ea0f2ca38c8ca&amp;data=02%7C01%7C%7Ce42172a5edf2498a02a808d78aa993d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130333233241374&amp;sdata=kiKCFQfDu7Q2V%2BMEFZA2A%2FKOT6CNvF%2F3E41oefpOL98%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3x%2F&amp;data=02%7C01%7C%8d78aa993d6%7C84df9e7fe9f640afb43374&amp;sdata=xY2BBgEQ0b%2Fp4ek9zgYlck8ml0%2BKgKnsZ8rJrxTLbFs%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3x%2F&amp;data=02%7C01%7C%8d78aa993d6%7C84df9e7fe9f640afb43374&amp;sdata=xY2BBgEQ0b%2Fp4ek9zgYlck8ml0%2BKgKnsZ8rJrxTLbFs%3D&amp;reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3x%2F&amp;data=02%7C01%7C%8d78aa993d6%7C84df9e7fe9f640afb43374&amp;sdata=xY2BBgEQ0b%2Fp4ek9zgYlck8ml0%2BKgKnsZ8rJrxTLbFs%3D&amp;reserved=0


U pre-activeert uw account door op de rode link te klikken (u moet dit verplicht doen) in de eerste 

email die u heeft ontvangen. Na pre-activatie kan u NOG STEEDS NIET inloggen met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze pre-activatie bevestigt u dus enkel uw intentie om te 

wensen aan te loggen. 

 

 

 

 

 

Na u pre-activatie ontvangen de beheerders van de website (en dus niet uzelf) een mail waarin zij uw 

intentie vernemen om te wensen in te loggen op de website. 

Pas als één van de beheerders deze intentie bevestigt, is uw gebruikersnaam echt actief.  

 

U ontvangt dan (na activatie door een beheerder) volgende email: 

Hallo Joris FRANCOIS, 

 

Uw account is geactiveerd door een administrator. U kunt nu inloggen op 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3

-

x%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C12ff668108c14dd53b9208d78aa9e42a%7C84df9e7fe9f640afb43

5aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130334582720826&amp;sdata=N9rAFU18dASy%2BCgbNA2lPSRh

%2BgZ974JsnkabEm70f2w%3D&amp;reserved=0 door gebruik te maken van gebruikersnaam 

testjoris en het wachtwoord dat u gekozen hebt tijdens het registreren. 

 

Merk op: indien uw aanvraag om te mogen inloggen op de website in ‘beraad’ wordt gehouden (lees: 

niet onmiddellijk wordt goedgekeurd door een beheerder), zal het Bestuursorgaan van de wijnclub u 

hiervan op de hoogte brengen met de nodige toelichting. 

 

Veel surfplezier 

 

Het bestuursorgaan van de A.O.S.S.L 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C12ff668108c14dd53b9208d78aa9e42a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130334582720826&amp;sdata=N9rAFU18dASy%2BCgbNA2lPSRh%2BgZ974JsnkabEm70f2w%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C12ff668108c14dd53b9208d78aa9e42a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130334582720826&amp;sdata=N9rAFU18dASy%2BCgbNA2lPSRh%2BgZ974JsnkabEm70f2w%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C12ff668108c14dd53b9208d78aa9e42a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130334582720826&amp;sdata=N9rAFU18dASy%2BCgbNA2lPSRh%2BgZ974JsnkabEm70f2w%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C12ff668108c14dd53b9208d78aa9e42a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130334582720826&amp;sdata=N9rAFU18dASy%2BCgbNA2lPSRh%2BgZ974JsnkabEm70f2w%3D&amp;reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijnclubleuven.be%2Fjoomla_3-x%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C12ff668108c14dd53b9208d78aa9e42a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637130334582720826&amp;sdata=N9rAFU18dASy%2BCgbNA2lPSRh%2BgZ974JsnkabEm70f2w%3D&amp;reserved=0

