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Handleiding:
Hoe inloggen op het
inschrijvingsplatform?

HOE INLOGGEN OP HET INSCHRIJVINGSPLATFORM?
Je activiteit(en) voor Erfgoeddag 2018 inschrijven kan tot en met woensdag 14 februari 2018 via
https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven
Hoe log je in? Dat verduidelijken we in deze handleiding.
Tip: Op de Erfgoeddag website vind je ook een beknopt overzicht van hoe het inschrijven verloopt. Je
leest het hier na: https://faro.be/erfgoeddag/nieuws/schrijf-nu-je-activiteit-voor-erfgoeddag-2018
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HOE MAAK JE EEN ACCOUNT AAN?
HOE LOG JE IN OP HET PLATFORM?
BEN JE JE LOGINGEGEVENS VERGETEN?
HOE LOG JE UIT?
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1. HOE MAAK JE EEN ACCOUNT AAN?
•

Surf naar https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven.

Deelnemers
•
•
•
•
•

Kies ‘nieuw account aanmaken'.
Geef je mailadres op, kies een gebruikersnaam en kies een nieuw wachtwoord.
Aanvullend kan je ook bijkomende informatie opgeven zoals naam, adres en
telefoonnummer.
Vergeet niet om ook de organisatie waarvoor je werkt te vervolledigen.
Je ontvangt een mailtje ter bevestiging.
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Lokale coördinatoren of regiocoördinatoren
•
•

Kies 'nieuw wachtwoord aanvragen'.
Geef het mailadres op dat je aan ons doorgaf of waarmee we met jouw in contact staan.

•

Je ontvangt een mailtje met een unieke link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Die
link kan maar één keer gebruikt worden en zal je doorverwijzen naar een pagina waar je het
wachtwoord kan instellen. Volg de instructie die de mail aanbeveelt.
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2. HOE LOG JE IN OP HET PLATFORM
•
•
•
•

Surf opnieuw naar https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven.
Kies nu 'Inloggen'.
Vul je opgegeven mailadres en gekozen wachtwoord in.
Vervolledig de Captcha. Deze is er om spamregistraties te voorkomen.

5

3. BEN JE JE LOGINGEGEVENS VERGETEN?
Ben je je wachtwoord vergeten? Dan kan je een nieuw wachtwoord aanvragen. Hier zijn twee
manieren voor.
1. Surf naar https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven en kies ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.
- Vul de gebruikersnaam of het e-mailadres in dat je eerder opgaf.
- Vervolledig de Captcha. Deze is er om spamregistraties te voorkomen.
- Klik tenslotte op ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. Volg de instructies die naar je emailadres werden toegestuurd.

2. Je probeerde al in te loggen maar je opgegeven wachtwoord blijkt niet te kloppen.
- Er verschijnt een lichtroze balk bovenaan het scherm met de melding ‘gebruikersnaam of
wachtwoord is onbekend. Bent u uw wachtwoord vergeten?’.
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-

-

Klik op de donkerrode zin ‘Bent u uw wachtwoord vergeten?’. Je wordt dan
doorverwezen naar een pagina waarop je e-mailadres automatisch ingevuld staat. Indien
nodig, kan je dat adres ook zelf nog aanpassen.
Vervolledig de Captcha. Deze is er om spamregistraties te voorkomen.
Klik tenslotte op ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. Volg de instructies die naar je emailadres werden toegestuurd.
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4. HOE LOG JE UIT?
Surf naar https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven.
Ben je al aangemeld en wil je uitloggen? Klik dan rechtsboven in de hoek op ‘uitloggen’.

Bedankt voor je inschrijving!
Bij vragen of problemen, aarzel niet ons te contacteren.
info@erfgoeddag.be of +32 2 213 10 81|82.
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