FAQ
Lid worden

Mijn e-mailadres bestaat al
- Klik rechtsboven op ‘login’.

Log in met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord dat u wilde registreren.
Is de combinatie van het e-mailadres en het wachtwoord foutief? Klik dan op
‘wachtwoord vergeten?’ en doorloop de stappen.

Ik heb geen verificatielink ontvangen in mijn mailbox
om mijn account te verifiëren
- Gelieve zeker na te gaan dat u in de juiste mailbox aan het kijken bent. De mail
wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie.
- Gelieve uw ‘spamfolder’ of ‘ongewenste e-mail’ folder te bekijken.
- Wanneer u inlogt met het e-mailadres en wachtwoord dat u heeft opgegeven
zal u een melding krijgen dat uw account nog niet geverifieerd is. Vervolgens kan
u een nieuwe verificatielink opvragen.

Ik kan mijn abonnement niet kiezen
- Wanneer u bent ingelogd kan u rechtsboven “Mijn account” en “Logout”
terugvinden.

- Klik op “Mijn account”.
- Klik op “Kies uw abonnement”.
● Ziet u deze knop niet staan en ziet u bovenaan de pagina een
overzicht van documenten, dan heeft u reeds een abonnement
gekozen en betaald.

Mijn wachtwoord voldoet niet aan de voorwaarden
- Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende criteria:
● Minstens 8 tekens
● Combinatie van hoofd- en kleine letters
● Cijfer(s)
● Symbolen/leestekens
Enkele voorbeelden: VVGEPeeters2020! ; Vvge2020* ; L0g1n-Vvge!

FAQ
Mijn verificatielink is niet meer geldig
- Ga naar de website en klik op ‘login’.
- Meld u aan met het e-mailadres en wachtwoord dat u heeft opgegeven
bij de registratie
Indien de verificatieprocedure nog niet voltooid was zal u een melding
te zien krijgen met de actieknop ‘vraag een nieuwe verificatielink op’.
- Indien u dit niet ziet en u meteen ingelogd bent wil dit zeggen dat
de verificatie van uw account in orde is.

Login

Er gebeurt niets wanneer ik op ‘wachtwoord vergeten’ klik
- Gelieve na te kijken in welke browser u werkt.
BELANGRIJK: Werk aub NIET in INTERNET EXPLORER.
Deze browser herkent u aan het volgende logo:
Internet explorer wordt sinds enige tijd
niet meer ondersteund. Hierdoor functioneren veel websites niet meer
naar behoren in deze browser.
Enkele andere goede opties zijn: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …
- Gelieve uw wifi connectie na te kijken

Wanneer ik in het venster ‘wachtwoord vergeten’ op volgende klik
gebeurt er niets
- Gelieve na te kijken in welke browser u werkt.
BELANGRIJK: Werk aub NIET in INTERNET EXPLORER.
Deze browser herkent u aan het volgende logo:
Internet explorer wordt sinds enige tijd
niet meer ondersteund. Hierdoor functioneren veel websites niet meer
naar behoren in deze browser.
Enkele andere goede opties zijn: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …
- Gelieve uw wifi connectie na te kijken

Ik heb geen verificatiecode ontvangen via mail
- Heeft u zichzelf nog niet via de website geregistreerd? Gelieve deze stap eerst te
doorlopen door bovenaan op ‘lid worden’ te klikken. (Let op: Het kan goed zijn dat
u al jaren lid bent bij VVGE, maar dat u nog geen account heeft op de website)
- Gelieve zeker na te gaan dat u in de juiste mailbox aan het kijken bent. De mail
wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie.
- Gelieve uw ‘spamfolder’ of ‘ongewenste e-mail’ folder te bekijken.
- Heeft u zich al geregistreerd, maar de registratie destijds niet voltooid?
(abonnement gekozen, betaling verricht,…)? Gelieve dan contact op te nemen
met VVGE.

FAQ
De combinatie van het e-mailadres en het wachtwoord is foutief
- Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en doorloop de stappen in het pop-up kader

Na het inloggen blijft de laadcirkel draaien
- Gelieve na te kijken in welke browser u werkt.
BELANGRIJK: Werk aub NIET in INTERNET EXPLORER.
Deze browser herkent u aan het volgende logo:
Internet explorer wordt sinds enige tijd
niet meer ondersteund. Hierdoor functioneren veel websites niet meer
naar behoren in deze browser.
Enkele andere goede opties zijn: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …
- Gelieve uw wifi connectie na te kijken

Ben ik ingelogd?
- Als u rechtsboven “Mijn account” en “log uit” ziet staan bent u
succesvol ingelogd.

