Handleiding eerste keer
inloggen

Stap 1

 Inloggen
– Ga naar de homepage www.nibcdirect.nl
– Klik met uw linkermuisknop rechtsboven op de
knop ‘Inloggen’ ( ga verder naar stap 2) .

Stap 2
U komt nu in het scherm ‘Inloggen met
gebruikersnaam en wachtwoord’ (ga verder
naar stap 3) .

Stap 3

 Gebruikersnaam
Uw gebruikersnaam heeft u zelf aangemaakt in
het aanvraagformulier en sta at vermeld in de e mail ‘Welkom bij NIBC Direct! ’ of deze bestaat
uit 12 cij fers en staat in de welkomstbrief
‘Welkom’ die u bij het openen van uw
internetspaarrekening heeft ontvangen. Vul uw
gebruikersnaam in, in het veld van de
gebruikersnaam . (ga verder naar stap 4)

Stap 4
 Wachtwoord
Uw wachtwoord staat in de e - mail ‘Belangr ijke
informatie over uw internetspaar rekening ’.
U kunt op de volgende manieren uw wachtwoord
overnemen:
Optie 1
- U tikt het wachtwoord over.
Let op: er worden hoofdletters , kleine letters
en cij fers door elkaar gebruikt.
Optie 2
- Met de cursor gaat u achter de laatste
letter/cij fer van het wachtwoord staan. U
houdt de linkermuisknop ingedrukt. U sleept
de muis over het wachtwoord tot vlak voor de
eerste letter . Het wachtwoord is nu
geselecteerd en is zwart of blauw van kleur.
U kunt op de volgende manieren uw
wachtwoord kopiëren:
1. U klikt met uw rechtermuisknop op de
geselecteerde zwarte of blauwe balk.
De optie kopiëren/copy verschijnt. U
klikt met uw linkermu isknop op
kopiëren/copy.
2. U klikt op Ctrl + C. U dient de Ctrl toets
ingedrukt te houden op het moment dat
u de C indrukt.
Uw wachtwoord is nu ge kopieerd . (ga verder
naar stap 5)

Stap 5
U keert nu terug naar het inlogscherm. Met uw
muis gaat u nu in het wachtwoordvenster staan
waar u het wachtwoord moet invullen.
U kunt op de volgende manieren uw
wachtwoord plakken:
1. U klikt op uw rechtermuisknop en
selecteert plakken/paste.
2. U klikt op Ctrl + V. U dient de Ctrl toets
ingedrukt te houden op het moment dat
u de V indrukt.
Het wachtwoord bestaat uit 8 karakters. Tel in het
wachtwoordvenster het aantal bolletj es. Heeft u 9
bolletjes in het wachtwoordvenster staan, dan
haalt u het laatste bolletje weg. Heeft u minder
dan 8 bolletj es staan, dan kunt u opnieuw het
wachtwoord kopiëren uit de e -mail.

Stap 6

 Wachtwoord wijzigen
U komt nu in het scherm ‘Wachtwoord wijzigen’ .
Vul uw gebruikersnaam in, in het veld van de
gebruikersnaam .
Het ‘Wachtwoord’ is het wachtwoord welke in de e mail ‘Be langrij ke informatie over uw
internetspaarrekening’ staat. U plakt het
wachtwoord zoals eerder beschreven in stap 5 nog
een keer. Mocht u het wachtwoord hebben
overgetikt, dan dient u dat hier nog ee n keer te
doen.
Het ‘Nieuwe wachtwoord’ en ‘Bevestig nieuw
wachtwoord’ is uw zelf verzonnen wachtwoord.
Een goed wachtwoord is een veilig wachtwoord dat
moeilijk te raden is voor een ander. Het bestaat uit
acht karakters en maximaal 16 karakters, waarv an
ten minste één hoofdletter, één kleine letter, één
cijfer en één leesteken. De volgende karakters zijn
geschikt als leesteken: +,.()&*-/:?{}_ Andere
leestekens zij n niet toegestaan.
Een wachtwoord dat u eerder heeft gebruikt, kunt
u niet nog een keer gebruiken.
NIBC Direct werkt mee aan de campagne ‘ 3 x
kloppen’. Deze campagne wil de consument wijzen
op het belang van veilig internetbankieren. Banken
werken hier zelf hard aan, maar ook voor u zelf is
er een belangrijke rol weggelegd. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website
www.3xkloppen.nl.

