
Inloggen op de website van Prelude

1. Nieuwe Connaisseur
Nieuwe Connaisseurs ontvangen per e-mail een automatisch gegenereerd bericht:

U klikt op de bovenste link. 
(Let op: deze link is slechts éénmaal te gebruiken. Het heeft geen zin om later opnieuw op deze link
in dit bericht te klikken, omdat deze link dan niet meer werkt.)

Zodra u op de link heeft geklikt, krijgt u een scherm te zien waarop u uw wachtwoord kunt 
instellen:

U kunt nu verder gaan met hoofdstuk 2: Een wachtwoord instellen.



2. Een wachtwoord instellen
Het voorgestelde wachtwoord dat hier nu vanzelf in de balk verschijnt, kunt u accepteren. Om dit te
doen, noteert u voor uzelf het wachtwoord, zodat u het straks bij de hand heeft. Hierna klikt u op de 
blauwe knop “Wachtwoord opnieuw instellen”.

U kunt er ook voor kiezen om, in plaats van het voorgestelde wachtwoord, een zelfbedacht 
wachtwoord in te stellen. Om dit te doen, vult u in de balk uw zelfbedachte wachtwoord in:

Ook in dit geval klikt u hierna op de knop “Wachtwoord opnieuw instellen”.

In beide gevallen krijgt u nu het volgende scherm te zien:

U kunt nu op het woord “Inloggen” klikken, of teruggaan naar de website 
www.preludeklassiekemuziek.nl om in te loggen. Zie hiervoor hoofdstuk 3: Inloggen op de website.



3. Inloggen op de website
Op de website klikt u in de menubalk aan de linkerkant van het scherm op “Inloggen”:

U krijgt nu het inlogscherm te zien:

U vult uw gebruikersnaam en wachtwoord in:



Vervolgens klikt u op de knop “Inloggen”.
U komt nu direct in de berichtenafdeling van het speciale Connaisseurs-gedeelte van Prelude.
In de menubalk links kunt u zien dat u ingelogd bent, want uw gebruikersnaam verschijnt:

Om weer uit te loggen, klikt u op “Uitloggen”.



4. Wachtwoord vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten (of als uw wachtwoord niet meer werkt), kunt u zelf een nieuw 
wachtwoord instellen.
U klikt op de website in de menubalk aan de linkerkant op “Inloggen”. U krijgt nu het inlogscherm 
te zien:

U vult nu niets in de balken in, maar u klikt in dit scherm op de tekst “Wachtwoord vergeten?”. 
Hierna krijgt u het volgende scherm te zien:



U vult in de balk uw gebruikersnaam (of uw e-mailadres) in:

Als u uw gebruikersnaam (of uw e-mailadres) heeft ingevuld, klikt u op de knop “Nieuw 
wachtwoord aanmaken”.

U krijgt nu het volgende scherm te zien:



U ziet de tekst “Controleer je e-mail voor de bevestigingslink”. Dit betekent niet dat er een 
probleem is met uw e-mailadres, maar het betekent dat u zojuist een automatisch gegenereerd e-
mailbericht heeft ontvangen met daarin een link om te bevestigen dat u inderdaad een nieuw 
wachtwoord wilt instellen.
Met de twee invulbalken hoeft u niets te doen; u kunt het venster meteen sluiten.

U opent nu het e-mailbericht dat u zojuist heeft ontvangen:

U klikt op de link in het bericht. 
(Let op: deze link is slechts éénmaal te gebruiken. Het heeft geen zin om later opnieuw op deze link
in dit bericht te klikken, omdat deze link dan niet meer werkt.)

Zodra u op de link heeft geklikt, komt u in het scherm waarin u een nieuw wachtwoord kunt 
aanmaken:



Vanaf hier kunt u teruggaan naar hoofdstuk 2: Een wachtwoord instellen.
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