Aanpassen gegevens ledenlijst
1. Je moet u eerst en vooral aanmelden via de website (ter info, zich aanmelden gebeurt niet
via de home pagina). Wanneer je niet meer beschikt over uw wachtwoord of
gebruikersnaam, kan je een nieuw aanvragen via deze link. Je kan later uw gebruikersnaam
en wachtwoord opnieuw aanpassen. (zie punt 5 ).

2. Eens ingelogd kan je uw profiel zelf aanpassen/wijzigen. In de rechter bovenhoek vind je
onderstaand beeld terug waarna je op de link ‘uw profiel’ kunt dubbelklikken (.

3. Bovenaan het scherm is de optie ‘Bewerken’ terug te vinden. Eens je daarop gaat staan met
de cursor, verschijnt de melding ‘wijzig uw profiel’ en kan je dit direct aanklikken.

4. Eens hierop geklikt kom je op het scherm en zie je dat je zowel de gebruikersinformatie als
de profielfoto kan aanpassen.
De velden waar een ster naast staat, zijn verplichte velden die aangevuld moeten worden.
Daar waar een ‘i’ staat, kan je bijkomende informatie bekomen.
Gelieve bij het mailadres jullie eigen mailadres te gebruiken (vb. ann.cambier@azstlucas.be )
en niet dat van de dienst (vb. ombudsdienst@azstlucas.be ).

5. Je kan op dit scherm ook uw gebruikersnaam en wachtwoord ingeven of aanpassen.
Wat het wijzigen van het wachtwoord betreft, dien je dit opnieuw te bevestigen alsook in te
geven wat uw huidig wachtwoord is.
(En neen, dit is niet mijn wachtwoord )

6. Eens onderaan dient men zowel de algemene voorwaarden als de privacyverklaring te
accepteren. De meeste leden zullen de algemene voorwaarden reeds geaccepteerd hebben
maar in kader van de GDPR werd de privacyverklaring toegevoegd die men ook nog dient aan
te kruisen.
Meer uitleg over deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen aangeklikt
worden via de voorziene linken.

7. Eens alles van de gebruikersinformatie werd aangepast, klik je de knop ‘wijzigen’ aan.
8. Om uw profielfoto in te voegen of te wijzigen klik je bovenaan het tabblad ‘profielfoto’ aan
en selecteer je ‘upload een nieuwe afbeelding’  voorzie een foto in uw bestanden op de
server zodat je deze gemakkelijk kan uploaden.

9. Eens de foto is ingevoegd, klikt je opnieuw ‘wijzigen’ aan.
De foto verschijnt wanneer je iets ingeeft op het forum en is bijgevolg enkel zichtbaar in het
beveiligd gedeelte!

KLAAR!  mochten er vragen zijn of er lukt iets niet, kunnen jullie mij contacteren:
ann.cambier@azstlucas.be

