Handleiding verwijderen van wachtwoorden in uw webbrowser
Deze handleiding gaat over het verwijderen van opgeslagen wachtwoorden c.q. het uitzetten van
het automatisch aanvullen en opslaan van wachtwoorden bij inloggen op websites. Bij het
wegklikken van een melding in uw webbrowser heeft u mogelijk het onthouden / automatisch
opslaan van gebruikersnaam en wachtwoord geaccepteerd. Waardoor u nu niet met uw nieuwe
wachtwoord kunt inloggen op uw rekening. Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande stappen te
volgen.
Mocht u problemen blijven ondervinden, stuur dan a.u.b. een e-mail naar online@hofhoorneman.nl
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Klik hieronder op het type webbrowser dat u gebruikt:
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INTERNET EXPLORER
Wanneer u een website bezoekt waarbij u zich moet aanmelden met uw account, zoals bij een site
voor e-mail of een site van een bank of webwinkel, vraagt Internet Explorer of u wilt dat uw
gebruikersnaam en wachtwoord worden onthouden. De volgende keer dat u de site bezoekt en
begint met het invoeren van uw gebruikersnaam, vult Internet Explorer uw accountgegevens
automatisch aan.
Het opslaan van wachtwoorden is standaard ingeschakeld in Internet Explorer, maar u kunt deze
functie als volgt in- of uitschakelen:
1.
2.
3.
4.

Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
Selecteer op het tabblad inhoud onder automatisch aanvullen de optie instellingen.
Schakel het selectievakje Gebruikersnamen en wachtwoorden op formulieren in en
selecteer OK.
Schakel het selectievakje Gebruikersnamen en wachtwoorden op formulieren uit om het
opslaan van wachtwoorden uit te schakelen.

Notities:
 Als u een openbare computer gebruikt, wordt u in Internet Explorer gevraagd of u
wachtwoorden en gebruikersnamen wilt opslaan. U kunt uw persoonlijke aanmeldingsgegevens
beter niet opslaan op openbare computers.
 Uw accountgegevens zijn versleuteld en opgeslagen op uw computer: deze wordt niet gedeeld
tussen gebruikersaccounts en andere apps op de PC kunnen de wachtwoorden niet lezen. Als u
zich echter met uw Microsoft-account aanmeldt bij een andere pc, kunt u zich met uw
opgeslagen accountgegevens in Internet Explorer aanmelden bij sites, omdat deze gegevens via
roaming worden gedeeld met andere apparaten.
 Als u aanmeldingsgegevens opslaat voor een site die een domein deelt met een app die u hebt
gedownload in de Microsoft Store, wordt Windows automatisch aangemeld bij die app.

FORMULIEREN INVULLEN MET AUTOMATISCH AANVULLEN
Als u taken online uitvoert waarvoor u persoonlijke gegevens wilt invoeren, zoals verzend-en
factuuradressen, kunt u met automatisch aanvullen de tijd besparen door formulieren automatisch
in te vullen. De volgende keer dat u een site met formulieren bezoekt en begint met het invoeren
van uw gegevens, vult Internet Explorer het formulier verder in op basis van de gegevens die u
eerder hebt ingevoerd. U schakelt Automatisch aanvullen als volgt in:
1.

Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.

2.

Selecteer op het tabblad inhoud onder automatisch aanvullende optie instellingen.

3.

Selecteer Formulieren, selecteer OK en selecteer nogmaals OK.

UW PRIVACY BESCHERMEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN AUTOMATISCH
AANVULLEN
Met Automatisch aanvullen bespaart u tijd omdat wachtwoorden en andere gegevens die u in
online in formulieren invoert, worden onthouden. Omdat deze gegevens veilig worden opgeslagen
op elke pc die u op dat moment gebruikt, moet u voorzichtig zijn als u Automatisch aanvullen op
openbare of gedeelde computers gebruikt. Wanneer u een openbare of gedeelde pc gebruikt, moet
u controleren of Automatisch aanvullen is uitgeschakeld. U kunt de geschiedenis van Automatisch
aanvullen ook van die pc verwijderen als u per ongeluk gegevens invoert die u niet wilt delen,
zoals een factuuradres voor een creditcard.
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DE GESCHIEDENIS VAN AUTOMATISCH AANVULLEN VERWIJDEREN VAN EEN PC
1.

Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.

2.

Selecteer op het tabblad inhoud onder automatisch aanvullende optie instellingenen
selecteer geschiedenis van automatisch aanvullen verwijderen.

3.

Selecteer in het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen de
optie formuliergegevens en wachtwoorden. Als u webadresvermeldingen wilt wissen, moet
u het selectievakje Geschiedenis inschakelen zodat ook uw browsegeschiedenis wordt gewist.

4.

Klik op Verwijderen om de geschiedenis van Automatisch aanvullen te wissen.
Selecteer OK en selecteer vervolgens nog eens OK.

CHROME
Je kunt Chrome je wachtwoorden voor verschillende sites laten onthouden. Schakel synchronisatie
in Chrome in om je wachtwoorden op verschillende apparaten te gebruiken.

COMPUTER, ANDROID, IPHONE EN IPAD
Als je een nieuw wachtwoord opgeeft op een site, vraagt Chrome of je het wilt opslaan.
Kies Opslaan om te accepteren.
 Klik op Voorbeeld

om het wachtwoord te bekijken dat wordt opgeslagen.

 Als er meerdere wachtwoorden op de pagina staan, klik je op de pijl-omlaag
wachtwoord dat je wilt opslaan.

. Kies het

 Als je gebruikersnaam leeg of onjuist is, klik je op het tekstvak naast 'Gebruikersnaam'. Voer de
gebruikersnaam in die je wilt opslaan.
 Als je een ander wachtwoord wilt opslaan, klik je op het tekstvak naast 'Wachtwoord'. Voer het
wachtwoord in dat je wilt opslaan.

INLOGGEN MET EEN OPGESLAGEN WACHTWOORD
Als je je wachtwoord hebt opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan een website, kun je sneller
inloggen met Chrome.
1.

Ga op je computer naar een site die je eerder hebt bezocht.

2.

Ga naar het inlogformulier van de site.
 Als je één gebruikersnaam en wachtwoord hebt opgeslagen voor de site: Chrome vult het
inlogformulier automatisch in.
 Als je meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden hebt opgeslagen: Selecteer het veld
voor de gebruikersnaam en kies de inloggegevens die je wilt gebruiken.
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OPGESLAGEN WACHTWOORDEN BEKIJKEN, BEWERKEN, VERWIJDEREN OF
EXPORTEREN
1.

Open Chrome op je computer.

2.

Klik rechtsboven op Profiel

3.

Zo bekijk, bewerk, verwijder of exporteer je een wachtwoord:

Wachtwoorden

.

 Bekijken: Klik rechts van de website op Wachtwoord weergeven
. Als je je computer hebt
vergrendeld met een wachtwoord, wordt je gevraagd het wachtwoord van je computer op te
geven.
 Bewerken: Klik rechts van de website op Meer

Wachtwoord bewerken.

 Verwijderen: Klik rechts van de website op Meer

Verwijderen.

 Exporteren: Klik rechts van Opgeslagen wachtwoorden op Meer
exporteren.

Wachtwoorden

Als je al je opgeslagen wachtwoorden wilt wissen, kies je Browsergegevens wissen en selecteer je
Wachtwoorden.

WACHTWOORDEN OPSLAAN OF NIET MEER OPSLAAN
Standaard biedt Chrome aan om je wachtwoord op te slaan. Je kunt deze optie op elk gewenst
moment in- of uitschakelen.
1.

Open Chrome op je computer.

2.

Klik rechtsboven op Profiel

3.

Schakel Aanbieden wachtwoorden op te slaan in of uit.

Wachtwoorden

.

AUTOMATISCH INLOGGEN BIJ SITES EN APPS
Je kunt automatisch inloggen bij sites en apps waarvoor je je inloggegevens hebt opgeslagen met
'Automatisch inloggen'. Als je 'Automatisch inloggen' inschakelt, hoef je je gebruikersnaam en
wachtwoord niet te bevestigen.
Wil je je opgeslagen inloggegevens bevestigen als je inlogt, dan kun je 'Automatisch inloggen'
uitschakelen.
1.

Open Chrome op je computer.

2.

Klik rechtsboven op Profiel

Wachtwoorden

.

Als je je Google-account niet kunt vinden, bekijk je meer informatie over hoe je synchronisatie
inschakelt in Chrome.
3.

Schakel Automatisch inloggen in of uit.

JE OPGESLAGEN WACHTWOORDEN CHECKEN
Je kunt al je opgeslagen wachtwoorden tegelijk checken om te zien of:
 ze zijn gelekt bij een gegevenslek;
 ze mogelijk zwak en makkelijk te raden zijn.
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ZO CHECK JE JE OPGESLAGEN WACHTWOORDEN:
1.

Open Chrome op je computer.

2.

Klik bovenaan op Meer

3.

Selecteer Wachtwoorden

Instellingen.
Wachtwoorden controleren.

Je krijgt informatie over elk wachtwoord dat is gelekt bij een gegevenslek en of er zwakke
wachtwoorden zijn.

MELDINGEN ONTVANGEN OM JE WACHTWOORDEN TE WIJZIGEN
Je kunt een melding ontvangen van Chrome als je een combinatie van wachtwoord en
gebruikersnaam gebruikt die is gehackt tijdens een gegevenslek op een website of in een app van
derden. Gehackte combinaties van gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet veilig omdat ze online
zijn gepubliceerd.
We raden je aan gehackte wachtwoorden zo snel mogelijk te wijzigen. Volg de instructies in
Chrome om je wachtwoord te wijzigen op de site waarop je dat wachtwoord hebt gebruikt.
Controleer je opgeslagen wachtwoorden voor andere sites waarop het wachtwoord mogelijk is
opgeslagen.
Chrome zorgt ervoor dat je gebruikersnaam en wachtwoorden worden beschermd. Ze kunnen dus
niet worden gelezen door Google.
Belangrijk: Je moet zijn ingelogd bij Chrome om deze meldingen te ontvangen.

MELDINGEN STARTEN OF STOPPEN:
1.

Open Chrome op je computer.

2.

Klik rechtsboven op Meer

3.

Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Beveiliging.

4.

Selecteer een optie voor 'Safe Browsing': Verbeterde beveiliging of Standaardbeveiliging.

Instellingen.

Tip: Deze functie is alleen beschikbaar als 'Safe Browsing' is ingeschakeld.

FIREFOX
De wachtwoordenbeheerder van Firefox bewaart op een veilige manier gebruikersnamen en
wachtwoorden die u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot websites, en vult deze de
volgende keer dat u een website bezoekt automatisch voor u in. Dit artikel laat zien hoe u de
wachtwoordenbeheerder kunt gebruiken om uw wachtwoorden te onthouden, bekijken, wijzigen,
verwijderen en beschermen en ook hoe u de wachtwoordenbeheerder kunt uitschakelen.


Zet Sync aan als u uw aanmeldingen overal wilt hebben waar u uw Firefox gebruikt.
Noot: Vanaf Firefox versie 76 op Mac en Windows, kan aanmelding via het besturingssysteem
nodig zijn voor toegang tot opgeslagen wachtwoorden met de
knoppen Bewerken, Kopiëren of Weergeven (voorgesteld als een ‘oog’-pictogram). Dit
zijn niet uw aanmeldgegevens voor uw Firefox Account; zie Lockwise vraagt om aanmelding
(wachtwoord, stem, gezicht of vingerafdruk) bij benaderen van wachtwoorden voor meer
informatie.
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GEBRUIKERSNAMEN EN WACHTWOORDEN DOOR FIREFOX LATEN ONTHOUDEN
Wanneer u een gebruikersnaam en wachtwoord voor een website invult en deze nog niet hebt
opgeslagen, vraagt Firefox of u deze gegevens wilt opslaan.

Tip: als u naast de vraag ‘Opslaan’ klikt, zal de vraag worden verborgen. Om hem weer te zien,
klikt u op het sleutelpictogram aan de linkerkant van de adresbalk. Als Firefox niet vraagt of u
wachtwoorden wilt laten onthouden, zie dan het artikel Gebruikersnamen en wachtwoorden worden
niet opgeslagen.
In de vraag:

Om Firefox uw gebruikersnaam en wachtwoord te laten onthouden, klikt u
op Opslaan. De volgende keer dat u de website bezoekt, zal Firefox uw gebruikersnaam en
wachtwoord automatisch voor u invullen.

Als u de verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord hebt opgeslagen, typ dan eenvoudig
de juiste in op de website, waarna Firefox zal vragen deze op te slaan. Om de nieuwe
gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan, klikt u op Bijwerken.

Om Firefox nooit gebruikersnamen en wachtwoorden voor de huidige website te
laten onthouden, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u Nooit opslaan. In de
toekomst zal bij het aanmelden op de website niet meer worden gevraagd of u de
gebruikersnaam en het wachtwoord wilt opslaan.

Als u later van gedachten verandert en Firefox wilt laten vragen gebruikersnamen en
wachtwoorden voor deze website op te slaan, ga dan naar de Opties van Firefox en
verwijder de vermelding voor de website in de uitzonderingenlijst van het paneel Privacy
& Beveiliging.

Om het opslaan van uw gebruikersnaam en wachtwoord eenmalig over te slaan,
klikt u op Niet opslaan. De volgende keer dat u de website bezoekt, wordt opnieuw
gevraagd of u uw gebruikersnaam en wachtwoord wilt opslaan.
Noot: sommige websites bieden de optie om u aangemeld te houden door een selectievakje
op de website aan te vinken. Dit is een functionaliteit van de website die evengoed zal werken,
ongeacht of u uw gebruikersnaam en wachtwoord in Firefox hebt opgeslagen.
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U kunt de gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites ook met de hand toevoegen. Klik op
de knop
en kies Aanmeldingen en wachtwoorden. Kies daarna de knop Nieuwe aanmelding
maken linksonder op de Firefox Lockwise pagina om handmatig een websiteadres,
gebruikersnaam en wachtwoord toe te voegen.

MEERDERE ACCOUNTS VOOR EEN WEBSITE BEHEREN
Als u meerdere accounts voor een website hebt, kan Firefox al uw aanmeldingen bewaren. Elke
keer dat u een website bezoekt, kunt u kiezen welke account Firefox moet gebruiken.
Een andere aanmeldaccount toevoegen: voer om een extra aanmelding voor een website op te
slaan, de aanmeldgegevens in en klik wanneer daarom wordt gevraagd op Opslaan. Gebruik het
vervolgkeuzemenu om een lijst van opgeslagen gebruikersnamen voor die website te bekijken. U
kunt ook beginnen te typen om het aantal resultaten te beperken.

Als er meer dan een aanmelding voor een website is opgeslagen, verschijnt er een lijst van
gebruikersnamen wanneer u in het aanmeldveld klikt. Selecteer de gebruikersnaam waarmee u
zich wilt aanmelden.

Om de wachtwoorden voor een bepaalde website te bekijken, klik op die website op het
gebruikersnaamveld en daarna op Opgeslagen aanmeldingen weergeven (zie boven).

GEBRUIKERSNAMEN EN WACHTWOORDEN BEHEREN
1.

Klik op de menuknop

.

2.

Klik op Aanmeldingen en wachtwoorden. De pagina about:logins van Firefox Lockwise wordt
in een nieuw tabblad geopend.
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Hier kunt u uw opgeslagen aanmeldingen bekijken, kopiëren, wijzigen of verwijderen.
Noot: in het zoekveld Aanmeldingen zoeken kunt u een website, gebruikersnaam of wachtwoord
invullen, om de aanmeldgegevens links in de pagina te filteren.
Nadat u een aanmelding in de lijst hebt gekozen, kunt u het volgende doen:
 Klik op Kopiëren om een gebruikersnaam of wachtwoord te kopiëren.
 Klik op

om een wachtwoord te bekijken.

 Klik op Bewerken om een gebruikersnaam of wachtwoord te wijzigen.
 Klik op Verwijderen (of Wissen, afhankelijk van uw Firefox-versie) om de aanmelding uit
Firefox te verwijderen.
Lees Een aanmelding in Firefox Lockwise op desktop bewerken of verwijderen voor meer
informatie.

ALLE OPGESLAGEN AANMELDINGEN VERWIJDEREN
1.

Klik op de Firefox-menuknop

.

2.

Klik op Aanmeldingen en wachtwoorden.

3.

Klik op de menuknop (drie puntjes) in de rechterbovenhoek.

4.

Kies Alle aanmeldingen verwijderen.
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AANMELDGEGEVENS EXPORTEREN
Als u een reservekopie wilt maken van uw opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden of ze
naar een andere toepassing wilt verplaatsen, kunt u deze gegevens exporteren naar
een .csv (comma separated values)-bestand. Lees Aanmeldingsgegevens vanuit Firefox Lockwise
exporteren voor meer informatie.

AANMELDGEGEVENS IMPORTEREN
U kunt ook aanmeldgegevens importeren uit een .csv (comma separated values)-bestand.
Lees Aanmeldingsgegevens uit een bestand importeren voor meer informatie.

UW WACHTWOORDEN BESCHERMEN
Als u voor alles hetzelfde eenvoudige wachtwoord gebruikt, bent u kwetsbaarder
voor identiteitsdiefstal. Het artikel Veilige wachtwoorden aanmaken om uw identiteit veilig te
houden beschrijft een eenvoudige methode voor het aanmaken van veilige wachtwoorden. Het
gebruik van de wachtwoordenbeheerder, zoals hierboven beschreven, helpt u deze allemaal te
onthouden.
Hoewel de wachtwoordenbeheerder uw gebruikersnamen en wachtwoorden op uw harde schijf in
een versleutelde indeling opslaat, kan iemand die toegang heeft tot het gebruikersprofiel op uw
computer ze nog steeds zien of gebruiken. Het artikel Een hoofdwachtwoord gebruiken om
opgeslagen aanmeldingen en wachtwoorden te beschermen beschrijft hoe u dit kunt voorkomen en
hoe u beschermd blijft in het geval dat uw computer is gestolen of kwijtgeraakt.

DE WACHTWOORDENBEHEERDER UITSCHAKELEN
Standaard biedt Firefox aan wachtwoorden te onthouden. Om uw instellingen te wijzigen:
1.

Klik op de menuknop

en selecteer Opties.

2.

Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging en ga naar de sectie Aanmeldingen en
wachtwoorden.
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 Om voor een bepaalde website te voorkomen dat Firefox de gebruikersnamen en
wachtwoorden opslaat, klik op de knop Uitzonderingen… rechts van Vragen voor
opslaan van aanmeldingen en wachtwoorden voor websites en voeg de URL van
de website toe.
 Om ervoor te zorgen dat Firefox voor geen enkele website de gebruikersnamen en
wachtwoorden opslaat, verwijder het vinkje naast Vragen voor opslaan van
aanmeldingen en wachtwoorden voor websites.
3.

Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch
opgeslagen.
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OS EN MAC
Wanneer je gebruikmaakt van Safari op een iPhone, iPad of Mac heb je de mogelijkheid om
inloggegevens van websites te bewaren in je sleutelhanger. Je accounts en wachtwoorden worden
dan beveiligd opgeslagen op je Mac, iPhone of iPad.
Wanneer je gebruikmaakt van iCloud-sleutelhanger is het mogelijk deze inloggegevens beveiligd
en versleuteld te synchroniseren met al je apparaten. Hierdoor heb je overal beschikking tot je
wachtwoorden. Toch kan het gebeuren dat je een verkeerd wachtwoord hebt opgeslagen voor een
website, gelukkig kun je deze eenvoudig verwijderen of aanpassen.

WACHTWOORDEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN IN IOS
• Open 'Instellingen'
• Navigeer naar 'Accounts en wachtwoorden'
• Tik op 'Wachtwoorden apps/sites'

Zoek nu in de lijst naar het account met het foutieve wachtwoord en open deze. Tik vervolgens op
'Wijzig' om het wachtwoord aan te passen. Wil je de inloggegevens verwijderen, keer dan terug
naar de lijst en veeg van rechts naar links over het item om deze te wissen. Dit kan ook via de
Wijzig-knop bovenaan de lijst.
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WACHTWOORDEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN OP EEN MAC
• Open Safari
• Navigeer naar de menubalk
• Klik op 'Safari' ▸ 'Voorkeuren'
• Ga naar het tabblad 'Wachtwoorden'
• Vul het wachtwoord van je Mac in of gebruik Touch ID
Zoek nu in de lijst naar het account met het foutieve wachtwoord en dubbelklik op de bolletjes die
het wachtwoord afschermen. Direct kun je het wachtwoord aanpassen. Selecteer het account en
klik op de 'Verwijder' knop om deze te wissen uit je sleutelhanger.
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