
 

   

Handleiding oude gebruikers naar nieuwe App 
Hieronder een handleiding wat een oude actieve gebruiker doorloopt bij de overstap naar 

de nieuwe App 

1. Download de App in de App store of Play Store 

2. Open de App, je komt nu op het login scherm. 

 

3. Vul het emailadres in wat bij ons bekend is 

4. Vul iets in bij wachtwoord (het maakt niet uit wat, de App onthoud het niet) 

a. Vul je een emailadres in wat niet bij ons bekend is, dan krijg je de volgende 

notificatie: 

 

 

b. Ben je vergeten op welk emailadres je staat ingeschreven bij de SlimWonen 

App? Stuur dan een mailtje naar info@slimwonenapp.nl 

5. Je komt nu op onderstaand scherm waar staat uitgelegd dat je een mail met code 

ontvangt. 
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6. Ga naar je mail en kopieer de code. 

7. Ga weer terug naar de App en plak hier de code. 

8. Vul vervolgens tweemaal een nieuwe wachtwoord in. 

 

9. Klik op ‘Bevestig’ 

10. Klaar! Je komt nu in de App.  

11. Er wordt vervolgens gevraagd om vragen in te vullen. Met de antwoorden op deze 

vragen stemmen de App af op jouw persoonlijke situatie. Heb je hier geen tijd voor? 

Sluit de App dan af en doe het later. Je kan dat App pas gebruiken als de vragen zijn 

doorlopen. 

 

Lukt het niet?  

Soms krijg je de volgende melding: “Er is iets misgegaan, probeer het later opnieuw” Dit 

is een algemene foutmelding. Als dit gebeurt onderneem dan de volgende stappen: 



 

   

1. Ga naar het login scherm 

2. Klik op “wachtwoord vergeten?” 

3. Vul hier het emailadres in wat je voor de oude App ook gebruikte 

a. Ben je dit vergeten? Mail dan naar info@slimwonenapp.nl met je adres en wij 

zoeken het voor je op 

4. Je krijgt een nieuw scherm te zien. Je krijgt een mail met een bevestigingscode.  

5. Open je mail en kopieer de code 

6. Plak de code in de App 

7. Vul tweemaal een nieuw wachtwoord in. 

8. Klik op bevestig en je bent klaar! 

9. Er wordt vervolgens gevraagd om vragen in te vullen. Met de antwoorden op deze 

vragen stemmen de App af op jouw persoonlijke situatie. Heb je hier geen tijd voor? 

Sluit de App dan af en doe het later. Je kan dat App pas gebruiken als de vragen zijn 

doorlopen. 
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