
Wachtwoord aanvragen 

 

Surf naar : https://www.kwzc.be/ 

Klik rechts bovenaan op Inloggen. 

 

Klik op Nieuw wachtwoord aanvragen (zie afbeelding) 

 

 

 

 

Je krijgt nu dit scherm : 

 

https://www.kwzc.be/


 

Vul uw E-mail adres in en klik op de knop Nieuw wachtwoord aanvragen (zie vorige afbeelding) 

Controleer nu uw E-mail. Je zou nu een E-mail moeten ontvangen van info@kwzc.be met volgende inhoud : 
(Als voorbeeld werd hier Tristan Vanalme genomen) 
 

Onderwerp: Vervangende inloggegevens voor Tristan Vanalme op KoninklijkeWaregemse ZwemClub "De 

Waterratten" 

 

Tristan Vanalme, 

 

Op Koninklijke Waregemse ZwemClub "De Waterratten" is een verzoek gedaan voor 

een nieuw wachtwoord van uw account. 

 

U kunt nu inloggen door op de volgende link te klikken of door de link te 

kopiëren en in uw browser te plakken: 

 

https://kwzc.organy.wotsoft.be/user/reset/37/1514315751/P7NBh4vgSDNVWJLr1BYz8mT0de6xJIRXM8Yi5Fppuvk 

 

Deze link kan slechts één keer gebruikt worden en zal u doorverwijzen naar 

een pagina waar u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. De geldigheid van de 

link zal na één dag verlopen. Er zal niets gebeuren wanneer de link niet 

wordt gebruikt. 

 

--  Koninklijke Waregemse ZwemClub "De Waterratten" team 

2. E-mail adres invullen 

1. Click 

mailto:info@kwzc.be
https://kwzc.organy.wotsoft.be/user/reset/37/1514315751/P7NBh4vgSDNVWJLr1BYz8mT0de6xJIRXM8Yi5Fppuvk


Klik op de link die in de E-mail staat.  Je  wordt automatisch naar je webbrowser geleid waar volgende pagina 

verschijnt : 

 

 

Klik op de knop Inloggen. Je krijgt nu volgend scherm : 

 

 

 

 

Bedenk een wachtwoord en vul het in in het vakje Wachtwoord.  
Bevestig nogmaals dat wachtwoord in het vakje eronder Wachtwoord bevestigen.  
Klik vervolgens op de knop Opslaan onderaan het scherm om de ingave van het nieuwe wachtwoord te bevestigen. 
 



 

 



Het nieuwe wachtwoord is nu in gebruik. 

Je hebt het nieuwe wachtwoord o.a. nodig om toegang te krijgen tot de Ledenpagina. 

 

 

  



Hoe inloggen ? 

 

1° Via de link inloggen bovenaan rechts :  

 

Wanneer je op inloggen klikt, kom je op de inlog-pagina : 

 

 

 

2° Via de menu’s : KWZC ➔ Competitie ➔ Ledenpagina 

Hier krijg je een waarschuwing dat je alleen toegang hebt tot de pagina als je een login en wachtwoord geeft : 



 

  



Hoe weet ik of ik ingelogged ben ? 

Als je correct ingelogged bent, zie je bovenaan rechts je naam en een mogelijkheid om uit te loggen : 

 

 

 

 

 

 

 

Indien je problemen ondervind met de website of met het aanvragen van een nieuw wachtwoord : 

webadmin@kwzc.be  

mailto:webadmin@kwzc.be

