Registreren op de website van de UDCN

Rechts staat het Leden login formulier (met je telefoon ws. al redelijk bovenaan)
Hierin heb je een aantal opties. Als je de eerste keer op de site komt kun je jezelf registreren als nieuwe
gebruiker. Dit doe je door de link Registreer aan te klikken.

Je krijgt dan een nieuw scherm waarin je jezelf moet registreren als nieuwe gebruiker.

Geef je naam en gebruikersnaam in en kies een wachtwoord. Dit laatste moet je twee maal invoeren.
Tevens moet je een emailadres ingeven, ook dat moet herhaald worden. Een email-adres kan maar 1
keer gebruikt worden om een gebruiker aan te maken.

Zodra je nu op Registreren klikt verschijnt het volgende in je scherm:

Als het goed is krijg je dan in je email een mailtje waarin een activeringslink staat.
Hallo Voorbeeldgebruiker 1,
Bedankt voor uw registratie op UDCN Website. 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:
http://www.udcn.nl /component/users/?task=registration.activate&token=588893dcc4
1c337eecaad2fb8b90d156
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 http://www.udcn.nl met de volgende
gebruikersnaam en wachtwoord:
Gebruikersnaam: Mijn naam
Wachtwoord: Voorbeeldgebruiker

Klik op de link om jouw zijde van de activering uit te voeren. De rest doen de administrators van de club.

Zodra je de tweede mail krijgt ben je geactiveerd als lid.
Hallo Voorbeeldgebruiker 1,
Uw account is geactiveerd door een administrator. U kunt nu inloggen op http://www.udcn.nl door
gebruik te maken van gebruikersnaam Mijn naam en het wachtwoord dat u gekozen hebt tijdens
het registreren.

Als je dan aanmeldt op de website krijg je een extra Leden menu in beeld en boven de banner staan
eventueel ook nog activiteiten en opties die enkel voor leden beschikbaar zijn.

Veel plezier

