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Hoomdossier wachtwoord reset 
Als een account wordt aangemaakt dan wordt er een mail verstuurd. Deze beland meestal in de 
spam/junk/ongewenst folder, waarschijnlijk doordat hij vanuit emailadres 
noreply=hoomdossier.nl@mg.hoomdossier.nl wordt verstuurd. 
 
Als jij als coach of als de bewoner echter geen email heeft ontvangen voor het account te bevestigen en een 
wachtwoord in te stellen. Dan kunt u dat eenvoudig herstellen.  
Let op: Deze mail komt misschien in uw spam/junk/ongewenst folder terecht. 
 

1) Open in een browser URL: 
https://energiekalphen.hoomdossier.nl/ 
U ziet dan het volgende beeld, 

Klik op “inloggen”  

 

2) Klik op “Wachtwoor vergeten?” 
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3) Vul uw E-mailadres in en klik op Verstuur reset link 

 

 

Na het versturen ziet u volgende melding 

 

4) U bent nu op URL:  

https://energiekalphen.hoomdossier.nl/password/request 
 

 

5) Vul het emailadres in, waarvoor u geen wachtwoord 
instelling/reset hebt ontvangen en  
klik op “Verstuur reset link   

 

6) Als het een bekend emailadres in Hoomdossier is, dan 
ontvangt u op dat emailadres een link om het 
wachtwoord in te stellen. Vergeet niet om in je 
Junk/spam/Ongewenste e-mail te kijken.  

Bij mij komt de mail ook in Ongewenste e-mail  
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7) Als het een niet bekend emailadres was dan krijgt 
u de volgende foutmelding 

 

8) De tekst in reset mail is duidelijk 

Beste Voornaam Achternaam, 

Je ontvangt deze mail omdat iemand een wachtwoord reset heeft aangevraagd voor uw account.  

 

Werkt de bovenstaande knop niet ? Volg dan de volgende url:  
https://energiekalphen.hoomdossier.nl/password/reset/0937..... 
OTNlMDI1ZDI5YTE5YWM4OTE2Mjc0MyJ9 etc  
 
N.B.: Uit veiligheidsoverwegingen is deze link slechts eenmalig te gebruiken!  
Als u geen wachtwoord reset heeft aangevraagd hoeft u geen actie te ondernemen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Hoomdossier support 
 

Hopelijk kunt u nu weer bij uw account. 
 


