Inlogveiligheid kerklid.nl
Sinds 3 april 2018 controleert Kerklid.nl bij het inloggen vanaf welke locatie (ip-adres) u
inlogt. Deze locatie wordt vergeleken met inloglocaties welke we van u gewend zijn of welke
u als veilig heeft geaccordeerd.
Mocht de bewuste inloglocatie niet bekend zijn bij uw account, dan versturen wij direct een
controle email naar uw emailadres.
U ontvangt dan onderstaande email:
Beste [voornaam]
Er is zojuist een inlogpoging gedaan met uw inlognaam, echter vanaf een ip-adres/locatie die wij
niet van u gewend zijn.
U kunt dit ip-adres goedkeuren door onderstaande controle-code, in het controlescherm dat u na
het inloggen ziet, in te voeren.
Als u niet degene bent die probeert in te loggen, kunt u deze email negeren en wordt de
bewuste inlogpoging geblokkeerd.
Wij raden u dan wel dringend aan om direct in te loggen en uw wachtwoord te wijzigen,
aangezien iemand anders klaarblijkelijk uw wachtwoord kent!!
Uw controle-code is:

99999 (voorbeeldcode, in uw geval is dat een andere code)
Met vriendelijke groet,
Kerklid.nl

Tegelijkertijd ziet u in uw browserscherm dit bevestigingsscherm:

Als u inderdaad op dit moment probeert in te loggen, vult u in dit scherm de controlecode
uit de aan u verzonden email in om te bevestigen dat deze locatie (IP-adres) door u als
bekend/veilig wordt bestempeld.
Als u niet degene bent die op dit moment probeert in te loggen, dan is uw wachtwoord
blijkbaar bekend bij iemand anders dan u.
We raden u sterk aan om uw wachtwoord altijd veilig te bewaren en deze nooit aan anderen
te geven.
In dit geval dient u direct zelf in te loggen en uw wachtwoord te wijzigen.
Dit doet u via: Menu – Mijn gegevens – Mijn account

Mocht u bovenstaande totaal niet begrijpen, dan verzoeken wij u om uitleg of advies te
vragen aan de kerklid-beheerder in uw gemeente/parochie of aan een ander lid in uw
omgeving die ook gebruik maakt van kerklid.nl

