
INLOGGEN OP SERVAS ONLINE

EEN STAP VOOR STAP 

HANDLEIDING 

VOOR LEDEN DIE OOK IN DE HOSTLIST

VAN 2018 VERMELD STONDEN 



2. Klik op de oranjerode 

knop met het slotje 
1. Ga naar: www.servas.org



3. KLIK OP 

“Forgot Password”



*     Het zelfde emailadres dat in de hostlist van 2018 vermeld stond, is gebruikt bij het vermelden van je gegevens in ServasOnline. 

**    Bijvooorbeeld BiancaDeBoer of JanVanDerVelde. Tussenvoegsels moeten ook met hoofdletters geschreven worden. 

4. Vul hier het 

emailadres in dat je 

voor Servas gebruikt 

* OF

je Voornaam + 

Achternaam **

5. Klik op deze knop, 

je ontvangt dan een 

email met instructies 

over het aanmaken 

van een wachtwoord 



6. Kijk nu in je mailbox of 

je een bericht van Servas

Online * hebt ontvangen 

en volg de instructies in de 

mail.

* Onderwerp van het bericht is: Replacement login information for ( je naam) at Servas Online.



7. Klik op de blauwe link. 

Let op: je kunt de link maar 1 keer gebruiken. 



8. Klik op “Log in”



9. Het wachtwoord dat je 

kiest moet ten minste: 8 

karakters lang zijn en 1 

cijfer, 1 hoofdletter, 1 

kleine letter en 1 speciaal 

teken bevatten, zoals: 

`~!@#$%^&*()_|+\-

=?;:'",.<>/



Het wachtwoord is nu gewijzigd. 



11. Klik op de oranjerode 

knop met het slotje 
10. Ga weer naar: www.servas.org



12. Log nu in met je 

emailadres * OF

je Voornaam + 

Achternaam **

en je zojuist 

aangemaakte 

wachtwoord

*     Het zelfde emailadres dat in de hostlist van 2018 vermeld stond, is gebruikt bij het vermelden van je gegevens in ServasOnline. 

**    Bijvooorbeeld BiancaDeBoer of JanVanDerVelde. Tussenvoegsels moeten ook met hoofdletters geschreven worden. 



13. Je kunt via “Find Members” op zoek naar hosts in een land en regio van je keuze, 

hierbij kan je nog meer voorkeuren opgeven via “More Options”



14. Om je profiel in te zien of te wijzigen, klik je hier:



15. Het is leuk als je een foto van jezelf toevoegt aan je profiel. 

Dit is uiteraard niet verplicht. Je kan bijvoorbeeld ook een foto 

toevoegen van iets dat je mooi vindt of een plek die je bezocht hebt.  

16. Via “Crop” kan je 

het formaat van je foto 

wijzigen. Selecteer een 

deel van de foto, scrol 

helemaal naar beneden 

en klik linksonder weer 

op de knop “Crop”.



17. Via deze “Edit” knoppen kan je de gegevens in je profiel wijzigen. Daarbij kan je 

ook aangeven voor wie deze gegevens zichtbaar zijn. 



19. Bij de omzetting zijn 

alle talen als fluent

aangevinkt. Controleer 

dus allereerst het niveau 

van je gesproken talen. 

Hiermee voorkom je dat 

je wordt gemaild in een 

taal die je niet zo goed 

beheerst (waargebeurd 

verhaal ). 

18. Klik nu op deze knop 



20. Vergeet ook niet je locatie op de kaart toe te 

voegen. Dat doe je bij ‘Edit Basic Information’ via 

de volgende knop:

Je komt dan terecht op de kaartweergave zoals 

hier rechts getoond. 

Op deze manier kunnen travelers je ook via de kaartweergave makkelijk terugvinden. Je hoeft niet je gehele 

adres of precieze locatie op de kaart te vermelden als je dat niet wilt. Je kan ook bijvoorbeeld alleen de 

plaats of de postcode vermelden.



Van onderstaande landen zijn al hostgegevens te vinden in ServasOnline:

Ga je reizen in een land dat niet op deze lijst staat?

Vraag de hostlist van dat land dan aan via: 

travel@servasnl.org

Deze lijst is te vinden via het “Help” icoontje op www.servas.org



Dit is het einde van de 

handleiding. 

Heb je nog vragen naar 

aanleiding van deze 

handleiding?

Of zijn er stappen die niet 

goed verlopen? 

Mail dan naar: 

info@servasnl.org

met als onderwerp

ServasOnline
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Norbert Kühne en Ginger Breeveld


