
HOME 

terug naar het 

beginscherm 

LAAT MENU ZIEN 

open het menu met 

alle opties 

UITLOGGEN 

verlaat het scherm 

en sluit de sessie 

(veiligheid!) 

= aanbevolen 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKER 

- geregistreerde 

gegevens inzien 

- wachtwoord, adres 

en/of contact 

gegevens 

aanpassen 

MIJN BEHEERDER 

(post)adres gegevens en 

medewerkers van het kantoor 

BELANGRIJK 

alle belangrijke zaken 

direct zichtbaar 

VORIGE VERGADERING 

door naar de laatste 

vergadering 

MEDEDELINGEN 

overzicht met actuele 

mededelingen openen 

FOTO 

carrousel met foto’s 

van beschikbare VvE’s 

FAVORIETEN 

persoonlijke voorkeuren 

zelf instellen en direct 

zichtbaar na inloggen 

LAAT MENU ZIEN 

open het menu met 

alle opties 

VOLGENDE VERGADERING 

door naar de volgende 

vergadering 

HET ACTUELE WEER 

het actuele weer op 

locatie 

VvE Portaal - HOME 

! 

j 

k 

jkl zie toelichting op de volgende pagina’s 

l 



ZOEKEN 

door alle tabbladen zoeken naar een onderwerp door het 

ingeven van (een deel van) dat onderwerp 

KEUZE 

kiezen uit de 

beschikbare 

onderwerpen door 

erop te klikken 

TABBLADEN 

het portaal op 

onderwerp gesorteerd 

in tabbladen 

VvE Portaal – MENU 

naar het menu via 

onderstaande knoppen 

op basis van autorisatie profielen 

toegewezen door de beheerder 

krijgt een gebruiker de 

beschikbare opties getoond 

j 

k 

VvE 

toont de geselecteerde VvE en de mogelijkheid om 

te wisselen van VvE indien beschikbaar 



    FAVORIET 

• voegt de pagina 

toe aan de 

favorieten op de 

HOME pagina 

• nogmaals klikken 

en de pagina 

wordt weer 

verwijderd van de 

HOME pagina 

VvE Portaal – OPTIES (1) 

VvE 

toont de geselecteerde VvE en de mogelijkheid om 

te wisselen van VvE indien beschikbaar 

l 

     VORIGE 

volgt de route terug naar de 

daarvoor geopende pagina’s 

<< 
opent een overzicht 

met gerelateerde 

pagina’s 

DOCUMENTEN 

alle relevante 

documenten die 

beschikbaar zijn 

worden getoond 

PAGINA TITEL 

toont de titel van de 

pagina die geopend is 

ALLE / MIJN BEZIT 

snel een selectie maken 

van de eigen gegevens  

ZOEKEN 

in een kolommen 

overzicht een filter 

toepassen op basis 

van een zoekterm 

ACTIEVE FILTERS 

• de actieve filters 

worden getoond 

• tijdelijk uitvinken 

• het kruisje 

verwijdert filters 

TOTAAL 

• waar mogelijk worden totalen getoond 

• totalen passen zich aan als er een filter wordt toegepast 



GERELATEERD 

overzicht van 

pagina’s die in relatie 

tot de geopende 

pagina staan en ook 

interessant zijn te 

bekijken 

VvE Portaal – OPTIES (2) 

 
GEGEVENS DOWNLOADEN 

de mogelijkheid om de gegevens van de 

pagina te downloaden tbv eigen gebruik 

>> 

sluit het overzicht 

met gerelateerde 

pagina’s 

KIES BOEKJAAR 

• bij aanvang 

wordt altijd het 

huidig boekjaar 

getoond 

• overige 

beschikbare jaren 

kunnen 

geselecteerd 

worden 

• bij het wisselen 

van pagina’s 

blijft het 

geselecteerde 

boekjaar actief 

LINK 

sommige gegevens 

bevatten aanvullende 

informatie die 

getoond wordt in een 

extra venster door op 

de tekst te klikken 

HERSTELLEN 

sorteringen en filters 

verwijderen en terug 

naar startpositie 


