
Ik zie geen oranje button, help. 

Antwoord: Kijk je op een smartphone (telefoon), tablet of desktop (gewone computer)? 

Zoek naar het volgende plaatje: 

 

Desktop> 

 

Tablet> 

 

Smartphone>  en vervolgens> 

 

Ik heb een brief ontvangen waarin wordt gezegd dat een gestuurde e-mail niet bezorgd 

kon worden en ik een actueel e-mailadres door moet geven. Mijn e-mailadres klopt wel. 

Wat nu?  

De e-mail die wij aan u gestuurd hebben, is terug gestuurd.  

Probeer het volgende: 

a) Op de website klik je op de oranje knop ‘MijnWoonFriesland’.  

b) Je kiest voor ‘Ik zoek een huis en wil reageren’ en klikt op ‘inloggen’. 

c) Klik dan op de tekst ‘wachtwoord vergeten’. 

d) In dit scherm vul je je e-mailadres in. Daarna klik je op de button ‘nieuw wachtwoord 

aanvragen’. * 

e) Je ontvangt nu een e-mail met daarin een link. Daarmee kun je een nieuw wachtwoord 

f) aanmaken. 

g) Na het invullen van je wachtwoord klik je op de button ‘Opslaan’   

h) Je bent klaar met het activeren van je nieuwe persoonlijke pagina ‘MijnWoonFriesland’! 

i) Op de website klik je op de oranje knop ‘MijnWoonFriesland’.  

j) Je kiest voor ‘Ik zoek een huis en wil reageren’ en klikt op ‘inloggen’. 

k) Vul het e-mailadres in en het wachtwoord en klik op ‘inloggen’. 

*krijg je de melding dat het e-mailadres niet bestaat? Dan is er een ander e-mailadres 

bij ons bekend. Neem contact op met ons Klant Service Centrum op telefoonnummer 

088 995 22 22. 

 

Ik kan niet meer inloggen en heb geen e-mail gehad op 16 of 17 januari, wat nu? 

1. Kijk in je spam (ongewenste e-mail), niets? 

2. Het kan zijn dat de mail is gebounced. Dat betekent dat de e-mail niet bezorgd kon worden.  

3. Probeer het volgende: 

a) Open je internet en ga naar www.woonfriesland.nl. 

b) Op de website klik je op de oranje knop ‘MijnWoonFriesland’.  

c) Je kiest voor ‘Ik zoek een huis en wil reageren’ en klikt op ‘inloggen’. 

d) Klik dan op de tekst ‘wachtwoord vergeten’. 

e) In dit scherm vul je het e-mailadres in waar deze e-mail naar is verstuurd (dit wordt ook je 

gebruikersnaam). Daarna klik je op de button ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. * 

http://www.woonfriesland.nl/


f) Je ontvangt nu een e-mail met daarin een link. Daarmee kun je een nieuw wachtwoord 

g) aanmaken. 

h) Na het invullen van je wachtwoord klik je op de button ‘Opslaan’   

i) Je bent klaar met het activeren van je nieuwe persoonlijke pagina ‘MijnWoonFriesland’! 

j) Op de website klik je op de oranje knop ‘MijnWoonFriesland’.  

k) Je kiest voor ‘Ik zoek een huis en wil reageren’ en klikt op ‘inloggen’. 

l) Vul het e-mailadres in en het wachtwoord en klik op ‘inloggen’. 

 

*krijg je de melding dat het e-mailadres niet bestaat? Dan is er een ander e-mailadres bij ons bekend. 

Neem contact op met ons Klant Service Centrum op telefoonnummer 088 995 22 22. 

Ik kan niet inloggen en probeer een nieuw wachtwoord aan te vragen, maar ik krijg geen e-mail in 

mijn mailbox, wat nu?  

a) Kijk in je spam (ongewenste e-mail), niets? 

b) Dan kan het zijn dat je bij ons geregistreerd bent met een ander e-mailadres. Was je 

bijvoorbeeld meerdere keren ingeschreven als woningzoekende, dan hebben wij je account 

met de langste zoekduur geactiveerd in ons nieuwe systeem.  

c) Probeer dan een ander e-mailadres.  

d) Ook dan geen ‘wachtwoord vergeten’ e-mail?  

e) Dan is er nog een ander e-mailadres bij ons bekend. Neem contact op met ons Klant Service 

Centrum op telefoonnummer 088 995 22 22. 

Ik krijg een e-mail op een e-mailadres waarmee ik me niet ingeschreven heb als woningzoekende, 

hoe kan dat? 

Wanneer je meerdere keren ingeschreven stond als woningzoekende, dan hebben wij je account met 

de langste zoekduur geactiveerd in ons nieuwe systeem. Wil je een ander e-mailadres als inlognaam 

gebruiken? 

Neem dan contact op met ons Klant Service Centrum op telefoonnummer 088 995 22 22. 


