Deel 1: Inloggen, registreren en wachtwoord aanvragen

•
•

•
•

Op het eerste scherm kunt u inloggen op de Mijn Zeeuwind-omgeving.
De gebruikersnaam heeft u van ons ontvangen via de welkomstbrief. Het wachtwoord heeft u
zelf gekozen, maar kunt u eventueel opnieuw aanvragen door op ‘Wachtwoord vergeten’ te
klikken.
Indien u uzelf of een ander persoon wilt registreren voor Mijn Zeeuwind, klikt op u de link
‘Registreren’.
Zodra u de gebruikersnaam en het wachtwoord ingevuld heeft, klikt u op de groene knop
‘Inloggen’.

Op de volgende pagina vindt u Deel 2: Het dashboard.
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Deel 2: Het dashboard

Als u succesvol ingelogd bent, landt u op het dashboard. Hier kunt u informatie inzien of acties
uitvoeren.

Onderdeel: Mijn leningen
Bovenin vindt u een grijs vak waarin u een samenvatting kunt vinden van uw actieve leningen. Deze
is leeg als u geen actieve leningen heeft of onzichtbaar als u nog aspirant-lid bent en zes maanden
moet wachten om een lening aan te vragen.
U kunt hier de volgende acties uitvoeren.
•
•
•

Bekijk mutaties – Als u op deze link klikt, komt u op een pagina waar u mutaties (stortingen en
opnames) kunt inzien en aanvragen.
Toon beëindigde leningen – Hier kunt u inactieve leningen nog eens inzien.
Lening aanvragen – Als u op deze groene knop drukt, kunt u een nieuwe lening aanvragen.

Verderop in dit document gaan wij uitgebreid in op deze acties.
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Onderdeel: Documenten
Linksonder vindt u het vak Documenten. Hier kunt u documenten die voor u aangemaakt zijn
downloaden. Voor het volledige documentenarchief klikt u op de groene knop ‘Bekijk meer’.

Onderdeel: Mijn gegevens
In het blauwe vak rechtsonder vindt u een samenvatting van uw persoonlijke gegevens. Klik in het
gele vlak onderaan op de link ‘Wijzig gegevens’ om uw uitgebreide gegevens in te zien en te wijzigen.

Onderdeel: Contact en Uitloggen
Rechtsboven vindt u de knoppen ‘Contact’ en ‘Uitloggen’. De eerste knop leidt u naar het
contactformulier, waarmee u ons een e-mail kunt sturen als u vragen heeft.
U kunt het systeem verlaten als u op de knop ‘Uitloggen’ drukt. Let op: na enkele minuten
inactiviteit wordt u automatisch uitgelogd.

Op de volgende pagina vindt u Deel 3: Overzicht mutaties.
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Deel 3: Overzicht mutaties

Als u vanuit het dashboard op ‘Mutaties’ klikt, komt u op de detailpagina van de desbetreffende
lening. Hier vindt u uitgebreide informatie over uw lening. Ook kunt u bepaalde acties uitvoeren, die
wij hieronder uitleggen.
•

Nieuwe storting of opname – aan de rechterkant vindt u in het grijze vak de mogelijkheid om
een storting of een lening aan te vragen. U wijzigt de selectie door op het ronde selectie-bolletje
te klikken naast het woord Storting of Opname.

Zodra u de gegevens voor een storting of opname ingevoerd heeft, klikt u op de groene knop
‘Aanvragen’ om de aanvraag naar ons te sturen. U ontvangt vervolgens een e-mail van ons met
informatie en vervolgstappen.
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