Handleiding registreren Limburg in Beeld
Wilt u zich inschrijven voor het gratis digitale magazine Limburg in Beeld, vol dan onderstaande
stappen.
1. Registreren
In het inlogscherm vult u niets in. Dit is alleen maar van toepassing zodra u zich ingeschreven
heeft. Druk enkel op de knop registreren.

2. Aanmelden
U komt nu in een nieuw scherm Hier kiest u uw eigen gebruikersnaam en vult u uw
emailadres is. Uw gebruikersnaam mag uiteraard ook uw emailadres zijn. Druk vervolgens op
aanmelden.

3. Email bevestigen
U ontvangt nu automatisch een email. In deze mail ziet u uw gebruikersnaam en een link om
het wachtwoord in te stellen. Druk op de link, of kopieer het volledig onderstaande
webadres naar uw browser.
Voorbeeld van de mail die u ontvangt:
Hartelijk dank voor uw aanmelding als abonnee voor Limburg in beeld. Uw gebruikersnaam is: Bob
Luijks
Klik hier om uw wachtwoord in te stellen: Click to set
http://www.natuurportret.nl/resetpass/?key=FPpqnKueGu9q9PFnhM&login=Bob%20Luijks

4. Wijzig wachtwoord
Nadat u de link heeft aangeklikt, keert u weer terug op de website. U ziet hier reeds aan
wachtwoord staan. U kunt dit ingewikkelde wachtwoord gebruiken, maar u mag het ook
vervangen door een ander wachtwoord. Selecteer het weergegeven wachtwoord en vervang
het door uw eigen wachtwoord. Dat mag ieder wachtwoord zijn. Er gelden geen speciale
voorwaarden. Druk daarna op de knop wijzig wachtwoord.

5. Inloggen
U kunt nu inloggen met uw gebruikersnaam en het (zelf gekozen) wachtwoord. Bent u uw
wachtwoord vergeten, druk dan op de knop ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een
email. Volg stap 4 opnieuw om uw eigen wachtwoord in te kunnen stellen.

6. Downloaden
Na het inloggen, komt u op de startpagina van Limburg in Beeld. Klik rechts in beeld op
‘Download’. U kunt vervolgens alle nummers van Limburg in Beeld en de bijbehorende
routes downloaden.
Heel veel plezier met Limburg in Beeld.
Mocht het toch niet lukken of er iets fout gaan, stuur gerust een email naar
redactie@natuurportret.nl.

