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Handleiding inloggen MijnNBF 
 

De eerste stap om in te loggen is het bezoeken van onze website: 
http://nbf.bowlen.nl. Op de homepage vind je rechts een button voor MijnNBF. Zie 
onderstaande afbeelding: 
 

 
Afb. 1: MijnNBF button op de homepage van de NBF website. 
 

Vervolgens kom je op het volgende scherm terecht, waar je kunt inloggen:  

 
Afb. 2: Inlogpagina MijnNBF 

http://nbf.bowlen.nl/
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Ondervind je problemen met inloggen? Stuur een mail naar info@bowlen.nl met je 
vraag. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling ledenadministratie van jouw 
vereniging, zij kunnen ook ondersteuning bieden.  
 
Wachtwoord vergeten: 
Indien jij je wachtwoord vergeten bent, kun jij een nieuw wachtwoord opvragen. Een 
button daarvoor vind je links op de pagina waar je moet inloggen. Zie onderstaande 
afbeelding: 
 

 
Afb. 3: Inlogpagina MijnNBF 

 
Vervolgens krijg je onderstaand scherm te zien. Vul jouw lidnummer in en er wordt 
een nieuw, tijdelijk wachtwoord verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. 
 

 
Afb. 4: Pagina om nieuw wachtwoord voor MijnNBF aan te vragen.  

mailto:info@bowlen.nl
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Wanneer je een tijdelijk wachtwoord hebt ontvangen kun je die invoeren op de 
inlogpagina van MijnNBF, zie afbeelding 2 van deze handleiding. 
 
Vervolgens kom je op een nieuw scherm terecht. Hier dien je nog één keer jouw 
tijdelijke wachtwoord in te voeren bij Huidig wachtwoord. Vervolgens kies je zelf een 
wachtwoord dat je goed kunt onthouden en dat vul je twee keer in. Zie onderstaande 
afbeelding: 
 

 
Afb. 5: Eigen wachtwoord kiezen. 

 
Wanneer u bent ingelogd in MijnNBF, zie je onderstaande pagina: 
 

 
Afb. 6: Startpagina MijnNBF 
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Klik vervolgens in het linker menu op Mijn gegevens voor alle informatie én het 
downloaden van je lidmaatschapspas (Download ledenpas). Deze pas kun je ook in 
onze NBF-app vinden. 

 
Afb. 7: Mijn gegevens binnen MijnNBF 
 

Klik hier voor meer informatie over de NBF-app. 
 
Heeft u na het lezen van deze handleiding toch nog vragen, neem dan contact met 
ons op via info@bowlen.nl.  
 

https://nbf.bowlen.nl/OverdeNBF/Communicatie/Mobieleapp.aspx
mailto:info@bowlen.nl

