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1. Aanmaken nieuw wachtwoord door gebruiker
Als een gebruiker in Peridos wil inloggen, maar zijn of haar wachtwoord niet meer weet, dan kan
de gebruiker zelf een nieuw wachtwoord aanmaken.
1. Voer in de browser de URL van Peridos in: https:\\applicatie.peridos.nl. Het inlogscherm
verschijnt.
2. Vul de ge ruikers aa
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i e klik er olge s op de li k Wa ht oord i stelle .

3. Er verschijnt een bevestigingsscherm met de ingevoerde gebruikersnaam. Klik op de knop
Wa ht oord i stelle .

4. Er verschijnt een groen scherm met daarin de melding dat er een e-mail met instructies is
verstuurd. Ook is het gebruikte e-mail adres te zien. Bij voorkeur is dit het in Peridos
geregistreerde e- ail adres E- ail adres persoo lijk . Is dit iet i ge uld da
ail adres E- ail adres erk alge ee

ordt het e-

gebruikt.

Indien geen e-mail adres is ingevuld in Peridos dan zal er een foutmelding optreden en dient
contact te worden opgenomen met het Regionaal centrum.

Pagina | 3

5. Klik in het ontvangen e- ail eri ht op de li k Wa ht oord .

6. Er wordt een nieuw browservenster geopend met een uitgebreidere versie van het
i logs her . Wijzig iets i de elde
ieu e a ht oord i

ij de elde

Ge ruikers aa
Wa ht oord e

wachtwoord moet aan de volgende ikenmerken voldoen:
- Minimaal 8 karakters
- Minimaal 1 hoofdletter
- Minimaal 1 cijfer
Klik er olge s op de k op Opslaa .
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e

Code B . Vul t ee keer het

Wa ht oord

og aals . Het

7. Peridos geeft aa dat het a ht oord is opgeslage . Klik op de k op Naar i logpagi a .

8. Het inlogscherm verschijnt, er kan nu worden ingelogd met de gebruikersnaam en het zojuist
opgeslagen wachtwoord.
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2 Wijzigingsbeheer
Datum

Versie

Omschrijving

Auteur

17-08-2016

1.0

Definitieve versie

P.J.M. van Santvoort
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