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Handleiding – Het activeren van uw ‘Mijn Duinweide’ account 

Stap 1 Openen website Mijn Duinweide 

 

Ga naar https://www.mijnduinweide.nl/password/reset. 

Vul uw gebruikersnaam in die u per brief van ons heeft ontvangen, tezamen met het van u bij 

ons bekende emailadres (waarop u ook uw kwartaalberichten ontvangt).  

Klik vervolgens op “Nieuw wachtwoord aanvragen”. 

 

Stap 2 Nieuw wachtwoord aanvragen 

 

U krijgt onderstaande notificatie te zien en ontvangt vervolgens per email een link om uw 

wachtwoord opnieuw in te stellen. 

 

https://www.mijnduinweide.nl/password/reset
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Stap 3 Nieuw wachtwoord instellen 

 

Via onderstaand scherm kunt u met behulp van uw gebruikersnaam en emailadres een 

zelfgekozen wachtwoord instellen. Let hierbij op dat het gekozen wachtwoord ten minste de 

volgende tekens moet bevatten: 1 kleine letter, 1 grote letter, 1 getal en 1 speciaal teken 

(hierbij kunt u enkel kiezen uit de volgende tekens ! $ # %). 

Nadat u “Wachtwoord opnieuw instellen” heeft bevestigd, ontvangt u hiervan per email een 

bevestiging. 

 

 

Stap 4 Account geactiveerd en inloggen in ‘Mijn Duinweide’ 

 

Na het instellen van uw wachtwoord is uw ‘Mijn Duinweide’ account geactiveerd en kunt u uw 

account gaan gebruiken.  

 

U kunt via het beveiligde gedeelte van onze website https://www.mijnduinweide.nl inloggen 

met behulp van de zojuist door u aangemaakte inloggegevens.  

Voor de gebruikershandleiding van ‘Mijn Duinweide’ ná activatie van uw account verwijzen wij 

u naar onze website https://www.mijnduinweide.nl. U vindt deze onderaan in de voettekst.  

In deze gebruikershandleiding vindt u tevens de handleiding voor het aanmaken van een extra 

account indien door u gewenst. 
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