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Handleiding voor inlog en gebruik van je persoonlijke Betuwewind pagina  
 

MijnBetuwewind 
 
MijnBetuwewind is de internet-omgeving waarin je je persoonsgegevens beheert en je leningadministratie te vinden 
is. Net als bij andere financiële dienstverleners is het ook bij Betuwewind belangrijk dat je je gegevens goed 
controleert en actueel houdt. Als je inlogt op www.betuwewind.nl kom je in het hoofdmenu van MijnBetuwewind. Hier 
kun je navigeren naar drie submenu’s (rood omcirkeld hieronder). 
 
Login pagina MijnBetuwewind 
 

 
  

Login is “10010-lidnummer”  

Klik hier als je je 
wachtwoord bent vergeten 

http://www.betuwewind.nl/
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Wachtwoord vergeten 
 
Ben je je wachtwoord vergeten, vul dan je logincode (10010-lidnummer, zonder spaties) in en het emailadres van je 
dat bij ons bekend is. Je krijgt dan binnen enkele ogenblikken een email. Hierop dien je te bevestigen waarop je een 
nieuwe mail met een nieuw (tijdelijk) wachtwoord ontvangt. Soms komt deze tweede mail in de SPAM terrecht. 
 
Ben je je lidmaatschapsnummer of logincode vergeten, stuur dan een email naar administratie@betuwewind.nl. 
 

 
  

mailto:administratie@betuwewind.nl
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Welkom 
 
Op de welkompagina zijn er in de linker bovenhoek 4 icoontjes: 
 

 €-teken: “Mijn leningen”, hier zie de status van je leningen 
 Winkelwagen: “Mijn Leningaanvragen”, hier doe je leningaanvragen 
 Poppetje: “Mijn gegevens”, hier vul je je persoonlijke gegevens in als bijvoorbeeld je adres, geboortedatum en 

bankrekeningnummer waar de rente naar toe moet. 
 Uitloggen 
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Mijn leningen (€) 
 
Bekijk hier de status van je leningen. Als je je lidmaatschap betaald hebt, zie je onder saldo € 50,00 staan. Als je 
eerder hebt geleend aan de Burgerwindcoöperatie zie je deze bedragen ook staan. Als je leningen (nog) in aanvraag 
is, zie je een saldo van € 0,00. Je ziet hier dus nog niet voor welk bedrag je een lening hebt aangevraagd. Dat zie je 
onder het submenu Mijn aanvragen.   
 

 
 
Bij goedgekeurde aanvragen komt er een betaal-icoontje (zie rechtsonder). Als je hier op klikt kom je bij een iDEAL-
betaalverzoek. Je hoeft dus na 15 oktober niet het geld zelf over te maken, maar doet dit in het portal. 
  

€50,00 

€50,00 

€50,00 

Al betaald Te betalen 

Goedgekeurde aanvragen 
kunnen hier betaald  worden 

€50,00 



 

www.betuwewind.nl 
Pagina 5 van 7 

Mijn aanvragen (winkelmandje-icoon) 
 
Hier zie je het bedrag dat je hebt aangegeven te willen lenen voor deze fase. Je kunt hier aangeven 
meer te willen lenen tot het maximum van € 15.000,00 per postadres bereikt is. Dit doe je door een 
extra of nieuwe aanvraag in het winkelmandje te stoppen. Let op, wil je je lening verlagen, stuur dan 
een e-mail naar administratie@betuwewind.nl. 
 
 

 
 

  

Doe hier je 
leningaanvragen 

De leningaanvragen worden 
bij elkaar opgeteld 

mailto:administratie@betuwewind.nl
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Mijn gegevens 
 
Op deze pagina vul je je persoonlijke gegevens en bankgegevens in. We gaan er van uit dat de bankrekening die je 
opgeeft voor zowel de betaling als voor het ontvangen van de rente is. Als deze verschillend is moet je die zelf 
aanpassen bij de betaling; je geeft ons dan alleen heet rekeningnummer waarop de rente moet komen. 
 
Als je (klein-)kinderen onder de 18 zijn, vul deze pagina dan voor hen. Ouders moeten toestemming geven voor 
minderjarigen die door grootouders lid zijn gemaakt. De gegevens met het rode sterretje zijn verplicht. Als je verhuist 
of van bank verandert, pas je gegevens dan hier zelf aan zodat we je goed kunnen blijven informeren en de rente op 
de juiste bankrekening kunnen uitkeren.  
 

 
 

  

Hier staan je 
accountgegevens 

Hier kun je je 
password aanpassen 
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Uitloggen 
 

 
 
Meer informatie 
 
Voor vragen over je MijnBetuwewind-pagina kun je altijd contact opnemen met administratie@betuwewind.nl.  Voor 
verdere informatie over je lening en de coöperatie verwijzen we je graag naar www.betuwewind.nl waar je het 
financieel prospectus en het reglement kunt vinden. Ook hebben we veelgestelde vragen plus de antwoorden daarop 
op de site staan. Staat je vraag er nog niet tussen, dan horen we dat graag. 

mailto:administratie@betuwewind.nl
http://www.betuwewind.nl/

