Inloggen (eerste keer of wachtwoord vergeten) :
ga naar de website (www. clubncm.es) en klik op 1 van de twee onderstaande opties:)

Op de Inlogpagina:
1. gebruikersnaam (= email adres) invullen
2. op wachtwoord vergeten klikken

In het nu volgende scherm :

Vul je je gebruikersnaam=email adres in en klik daarna op de knop ´nieuw wachtwoord aanmaken.
Je krijgt nu automatisch een door het systeem gegenereerd gegenereerde email in je inbox er ongeveer uit ziet als volgt:
(LET OP: het duurt soms een paar minuten voordat deze email aan komt!)

Klik nu 1 keer op de link onderaan de email ( of kopieer de link en plak m in je internet browser).
Je krijgt dan het volgende scherm te zien met een door het systeem aangemaakt safe ( dus erg lang) wachtwoord

Klik nu op de inloggen knop (nog NIET proberen het wachtwoord aan te passen!!!) en op het volgende scherm nog een keer op inloggen.

Je wordt nu ingelogd op het afgeschermde gedeelte van de website.
Dit systeem wachtwoord is tot 24 tekens lang en (vrijwel) onmogelijk te onthouden. Je zult het dus moeten opslaan of de browser van je
computer dat voor je laten onthouden.
Alle moderne browsers ( bijv. Edge, Explorer , Chrome, Firefox of Safari) herkennen het feit dat je ergens wilt inloggen en geven je via een
pop-up screen de mogelijkheid om de inlog gegevens voor de betreffende site op te slaan.
Wil je liever niet de gegevens op bovenstaande manier opslaan ,dan moet je het wachtwoord zelf opslaan.
Als je een eigen wachtwoord wilt maken, dan kan dat ook.
Hieronder kun je zien , hoe je dat kunt doen.

Zelf wachtwoord aanpassen:
Let op: Je moet om dit te doen ingelogd zijn dus altijd eerst inloggen met het wachtwoord dat je in de email ontvangen hebt
Als je ingelogd bent, kom je op de alleen voor leden pagina. Daar klik je op de ´profiel wijzigen´ knop , links boven:

Je ziet dan de volgende pagina :

Vul in de onderste twee velden je eigen, nieuwe wachtwoord in en klik op de knop ´OPSLAAN´.
Je nieuwe wachtwoord is daarna actief.

