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Inleiding
Dit is de gebruikershandleiding voor de NWVT ledenportal op
https://leden.nwvt.nu/. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van
deze handleiding of over de website kunt u contact opnemen met
info@nwvt.nu.
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Inloggen en account
Om u te kunnen registreren is altijd eerst een lidmaatschap van NWVT
vereist. Hiervoor kunt u terecht op de website van de NWVT:
https://nwvt.nu/
Met een account heeft u vervolgens inzage in de events waarvoor u zich
heeft ingeschreven, eventuele certificaten en uw facturen. Tevens kunt
u uw persoonlijke gegevens, zoals die bekend zijn bij de NWVT, inzien
en eventueel aanpassen.
Account aanmaken
Om u te kunnen registeren heeft u het volgende nodig:
●

Uw Student- of BIG-nummer

●

Het e-mailadres zoals bekend bij de NWVT

Het is belangrijk om het juiste e-mailadres op te geven, zoals deze
bekend is bij de NWVT. Deze is gekoppeld aan uw lidmaatschap en hier
wordt ook de bevestigingslink naar gemaild.
Inloggen
Inloggen bij uw account kan op https://leden.nwvt.nu/login met uw
BIG-nummer of studentnummer en het wachtwoord dat u bij het aanmaken
van uw account heeft ingesteld. Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt
u een nieuwe aanvragen op https://leden.nwvt.nu/forgot-password. U
ontvangt dan een link via de mail waarmee u een nieuw wachtwoord kunt
aanmaken.
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Dashboard
Na het inloggen komt u op het dashboard, waar u een overzicht ziet van
de gegevens zoals deze bekend zijn bij de NWVT. U vindt hier tevens
een mogelijkheid om deze gegevens aan te passen of om uw wachtwoord te
wijzigen.

Mijn Events
Onder “Mijn Events” vindt u een overzicht van de events waar u voor
ingeschreven bent. Van afgelopen events staat aangegeven of u aanwezig
bent geweest u kunt u het certificaat hiervan downloaden als PDF,
indien dit van toepassing is op dit event.

Mijn Facturen
Hier vindt u een overzicht van uw facturen van contributie en/of
deelnames aan events. U kunt deze downloaden als PDF en kunt u hier de
betaallink vinden van openstaande facturen.
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Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@nwvt.nu.

