Als u naar de site https://www.laatstewil.nu/ gaat staat rechts en onderaan de pagina, inloggen MijnLW,
hierop dubbelklikt u.
Daarna verschijnt een scherm met in een rood blok login en wachtwoord.
Optie 1: U weet uw login en wachtwoord:
login:
hier vult u in: (uw login)
staat hier al iets haal het weg en
vul zelf de gegevens in
wachtwoord: hier vult u in (het door u gekozen wachtwoord)
daarna klikt u op inloggen, ga verder bij *****
Optie 2: U weet uw login, maar bent uw wachtwoord vergeten:
login:
hier vult u in: (uw login)
wachtwoord: klik op wachtwoord vergeten,
u krijgt een blok, waarin u login en emailadres invult, klik op verstuur.
u krijgt nu een nieuw wachtwoord op de mail, dat gebruikt u vervolgens
daarna vult u het toegestuurde wachtwoord in en twee keer uw nieuwe wachtwoord (precies hetzelfde, in
beide blokken), daarna klikt u op wijzigen, ga verder bij ******
Optie 3: U weet uw login en wachtwoord niet.
Geef dit aan in het contactformulier en wij helpen u verder. (kan enige tijd duren).
*****Vervolgens staan er in een zwarte balk de volgende mogelijkheden
CLW Nieuws, Lid worden, Home, Evenementen, Uw lidgegevens en als laatste contact.
Als u op CLW Nieuws klikt, krijgt u een nieuw scherm met drie opties Inschrijving voor inkoopgroepen
(hiervoor moet u zijn uitgenodigd), Nieuwsbrieven voor leden en CLW huiskamergesprekken. U klikt op
Nieuwsbrieven en maakt uw keuze.
Als u een apparaat met een Android besturingssysteem gebruikt moet u de nieuwsbrief eerst downloaden
en daarna de download openen. Mocht het dan nog niet lukken, neemt u dan contact op met
CLWFinadm@kpnmail.nl.
Als u op Uw lidgegevens klikt, krijgt u een nieuw scherm met de volgende mogelijkheden:
Gegevens, overig, login, facturen, log, activiteit.
Als u op login klikt, kunt u uw login en wachtwoord wijzigen.
Wij raden u aan om uw emailadres NIET te gebruiken als login, het is niet het meest veilig.
U haalt de oude gegevens weg en vult de nieuwe gegevens in en klikt daarna op wijzigen.
Om uit te loggen klikt u op uitloggen in het rode blok.
Ik hoop dat het duidelijk voor u is.
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