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Wachtwoord wijzigen

Webmail
Via de volgende stappen kan uw wachtwoord worden gewijzigd via de webmail

1. Ga naar de webmail via https://webmail.cloudteq.net en meld je hier aan met uw account

gegevens.

2. Selecteer rechtsboven op het tandwiel om het menu te openen.

3. Selecteer in het menu Opties
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4. In het opties scherm selecteert u links in het menu Algemeen en vervolgens de optie “Mijn

Account”.

5. Op de “Mijn Account” pagina selecteert u “Uw wachtwoord wijzigen”

6. Vul uw huidige wachtwoord in en daarna 2e keer het nieuw wachtwoord, druk ten slotte op

opslaan om de wijziging actief te maken.
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Cloudteq Premium
Via de volgende stappen kan het wachtwoord worden gewijzigd via de Cloudteq Premium

werkomgeving.

1. Login op Cloudteq Premium via www.cloudteq.net – uw werkplek en open de werkomgeving.

2. Binnen de werkomgeving staat bovenin het scherm een zwarte pijl, selecteer deze op het menu

te openen.

Wanneer de zwarte pijl niet in beeld staat selecteer je op het toetsenbord de

toetsencombinatie ctrl alt end. ga direct door naar stap 4.

3. Selecteer in het menu de optie Ctrl+Alt+Del.

4. Er wordt een nieuw menu geopend, kies voor de optie Wachtwoorden wijzigen.

5. Verander de gebruikersnaam niet.

Vul het huidige wachtwoord in en daarna 2e keer het nieuw wachtwoord, druk ten slotte op de

6. blauwe pijl om de wijziging actief te maken.
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Cloudteq Basic
Via de volgende stappen kan het wachtwoord worden gewijzigd via de Cloudteq Basic werkomgeving.

1. Login op Cloudteq Basic via https://werkplek.cloudteq.net

2. Binnen de werkomgeving selecteer je op het toetsenbord de toetsencombinatie ctrl alt end.

3. Er wordt een nieuw menu geopend, kies voor de optie Wachtwoorden wijzigen.

4. Verander de gebruikersnaam niet.

Vul het huidige wachtwoord in en daarna 2e keer het nieuw wachtwoord, druk ten slotte op de

blauwe pijl om de wijziging actief te maken.


