
Registratie Mijn Vierstroom 

/ Registreren voor Mijn Vierstroom 
 
Volgt u de onderstaande drie stappen om u te registreren voor Mijn Vierstroom. 

Stap 1 
 

 Ga naar https://leden.vierstroom.nl/registreren (Klik op de blauwe link of typ het adres in de 
bovenste balk van uw internet pagina=browser). U komt terecht op een pagina die er zo uit 
ziet: 

 

 

Stap 2 
 

 Vul uw gegevens in: 
o Eerst uw lidnummer. Uw lidnummer staat vermeld op uw ledenpas.  
o Dan uw postcode en huisnummer.  
o Voor een extra controle vragen wij ook naar het IBAN nummer* van uw 

betaalrekening.  
o Bij Wachtwoord mag u zelf een wachtwoord kiezen dat u op de twee 

wachtwoordregels invult. Het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine 
letter en 1 cijfer bevatten en in totaal minimaal 8 letters/cijfers lang zijn.  

o Dan klikt u het vierkante hokje aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden.  
o Tenslotte klikt u op account aanmaken. 

 
* Mijn Vierstroom maakt gebruik van een veilige internetverbinding (het ‘slotje’ boven in beeld bij de 
pagina aanduiding). De gegevens die u invoert kunnen dus niet onderschept worden door anderen. 
Uw IBAN-nummer is bij ons al bekend, want dat wordt gebruikt voor de betaling van uw 
lidmaatschapscontributie. Hiermee kunnen wij op een betrouwbare manier uw identiteit controleren 
en misbruik van uw account voorkomen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om, 
conform de privacywetgeving / AVG. 
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Stap 3 
 

 Wanneer u zich heeft geregistreerd, wordt u automatisch naar Mijn Vierstroom 
doorgestuurd. Indien dit niet lukt, gaat u naar https://leden.vierstroom.nl/login  om in te 
loggen.  

 
Als het registreren gelukt is en u wilt in de toekomst Mijn Vierstroom gebruiken dan gaat u naar: 
https://leden.vierstroom.nl/login of klikt u op de ‘Leden Login’ knop op onze website 
www.vierstroom.nl  (zie voorbeeld hieronder).  

U hoeft daarna dan alleen uw email adres en wachtwoord in te vullen om in te loggen. 

 

Heeft u nog vragen? 
 
Bel Vierstroom Ledenservice op 088 – 0900 400. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur. U kunt uw vraag ook mailen 
naar ledenservice@vierstroom.nl  


